เดินตามพ่อ...อย่างพอเพียง
...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ
ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ
และใช้อุป กรณ์ที่ประหยั ด แต่ถู ก ต้องตามหลัก วิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อม
พอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้
รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่ง
อาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะที่ปรึกษา

นานสาทฉันทนา อพอัฒน์ผรรณกพป

ผร ้ธานทฬการ

นานฝย ญญพสา อันธย ์ภักดฟ

รธนผร ้ธานทฬการฝ่ าฬทพชาการ

นาฬภานยอันธ์ อันธนพตฬ์

รธนผร ้ธานทฬการฝ่ าฬผรพหารทรัอฬากร

นานทธนอราท บทผหพน

รธนผร ้ธานทฬการอัฒนากพปการนักเรฟฬนนักถภกษา

นานทันทนา โอธพ์รัน

รธนผร ้ธานทฬการฝ่ าฬแผนนานและคทามร่ทมมมธ

ผู ้จัดทา
นานณัฐญา ธัมรพนทร์
หัทหน้านานทานแผนและนผฝระมาณ
นานเกสร กล้าหาญ
เป้าหน้าทฟ่นานทานแผนและนผฝระมาณ

คำนำ
นับ ตั้งแต่พ ระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่งชาติ พุท ธศัก ราช 2542 มีผลบังคับ ใช้ในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาของประเทศเป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ ด าเนิน การพั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบการบริห ารจัด การอาชีวศึ ก ษาอย่างต่อ เนื่ อ งมาโดยตลอด
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 อาชีวศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี จึงได้ นาแนวทางดั งกล่ าวมาใช้ในการบริห ารจัดการทั้ งใน
ด้านวิชาการ ด้านแผนงาน ด้านการเงิน และงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบ
งบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการตามแนวทางพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ
นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และรองผู้อานวยการ
4 ท่าน ได้แก่ นายภานุพันธ์ พันธนิตย์ นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี นางทองพราว ฮวบหิน และนางวันทนา
โพธิ์ รั ง ซึ่ งได้ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ให้ ด าเนิ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล ทาให้ได้ผลนานัปการดังปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานเล่มนี้
วิท ยาลั ย อาชีว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รีห วั งเป็ น อย่ างยิ่ งว่า การเผยแพร่ข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน
ประจาปี เล่มนี้ ต่อสาธารณชน จะเป็ น แนวทางให้ผู้ ที่เกี่ย วข้องได้ รับ ทราบผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเข้ามาร่วมดาเนินการผลักดันให้การจัดอาชีวศึกษา ประสบความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมสืบไป

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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ส่วนที่ 1 ภาพรวมวิทยาลัยอาชี วศึกษาสุพรรณบุ รี
• คณะผู ้บริหาร
• หน่วยงานภายใน
• ข้อมู ลสถานศึกษา
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุ ทธ์
• จากอดีต...สูป่ ั จจุ บัน
• ข้อมู ลบุ คลากร
• ข้อมู ลผู ้เรียน

คณะผู ้บริหาร

นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
ผู ้อานวยการสถานศึกษา

นายภานุพันธ์ พันธนิตย์

นางปุ ญญิสา พันธุ ์ภักดี

นางทองพราว ฮวบหิน

นางวันทนา โพธิ์รัง

รองผอ. ฝ่ ายบริหารทรัพยากร

รองผอ. ฝ่ ายวิชาการ

รองผอ. ฝ่ ายพัฒนากิจการ นร. นศ.

รองผอ.ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ

นางภิญญดา อยู ่สาราญ
หนผ. สามัญสัมพันธ์

นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา
หนผ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางปรารถนา เกิดโชค
หนผ. อาหารและโภชนาการ

นางปรารถนา เกิดโชค
หนผ. ธุ รกิจอาหาร

นางรัชนีบล ศรีธนาอุ ทัยกร

นางเบญจมาศ ดีเจริญ

นางยุ วพา สารพัฒน์

นางสมใจ บุ ญมี

นางเก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร

หนผ. คหกรรม

หนผ. การบัญชี

หนผ. การตลาด

หนผ. ธุ รกิจค้าปลีก

หนผ. การเลขานุการ

นางกานต์สิรี อู ่อรุ ณ
หนผ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

น.ส.รัชดาภรณ์ ตันติกาธน

นางสาวอภิรดี อามาตย์ทัศน์

นายสุรพล แย้มชื่ น
หนผ. การออกแบบ

หนผ. คอมพิวเตอร์กราฟิ ก

หนผ. การโรงแรม

หนผ. การท่องเที่ยว

นางราตรี พรหมแท่น
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หน่วยงานภายใน
ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุ คลากร
• งานการเงิน
• งานการบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายวิชาการ
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
• งานวิทยบริการและห้องสมุ ด
• งานอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• แผนกวิชาธุ รกิจอาหาร
• แผนกวิชาคหกรรม
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการขายและการตลาด
• แผนกวิชาธุ รกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาการเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการออกแบบ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก

ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ขอ้ มู ลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุ รกิจ

ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• งานครู ท่ปี รึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชี พและจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุ มชน
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ข้อมูลสถานศึกษา
ปรัชญาสถานศึกษา (College Philosophy)
“ทักษะดี มีคุณธรรม นำวิชำกำร”
(Excellence in Skills. Morality and Academic)
เอกลักษณ์สถานศึกษา (College Uniqueness)
“แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำวิชำชีพ”
(Resources, Morality and Academic Professional Skill)
อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา (Student Identity)
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
(Excellence in Skills and Fledged Moral)
สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย
สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์ประจำวิทยำลัย

สีประจำวิทยำลัย : สีเขียว-สีเหลือง

ดอกไม้ประจำวิทยำลัย : ดอกสร้อยอินทนิล

ที่ตั้งวิทยาลัย
วิ ท ยำลั ย อำชี ว ศึ ก ษ ำสุ พ รรณ บุ รี สั ง กั ด ส ำนั ก งำนคณ ะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษ ำ
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ตั้ ง อยู่ เลขที่ 279 ถนนพระพั น วษำ ต ำบลท่ ำ พี่ เ ลี้ ย ง อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
หมำยเลขโทรศัพท์ 0-3551-1355 โทรสำร 0-3552-4022
Website www.spvc.ac.th
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุ ทธ์
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำด้ำนธุรกิจและบริกำร ให้มคี ุณภำพ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำด้ำนธุรกิจและบริกำรให้มีควำมรู้ ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดตี ่อ
วิชำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
2. ปลูกจิตสำนึกให้รัก ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำครัฐ เอกชน ชุมชน และขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนธุรกิจและบริกำร
4. ส่งเสริมกำรวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒ นำองค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจ และ
บริกำร
5. จัดและส่งเสริมกำรเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนธุรกิจและบริกำร ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนอำชีวศึกษำมีควำมรู้ ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพด้ำนธุรกิจ
และบริกำร สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
2. ผู้เรียน ผู้สอน มีจิตสำนึกใน ควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน และกำร
เปลี่ยนแปลง
4. ผู้เรียน ผู้สอน มีวิธีคิดอย่ำงเป็นระบบ เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่ำงสร้ำงสรรค์ และนำผลงำนวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ในกำรพัฒนำชุมชน สังคม และประเทศชำติ
5. ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพด้ำนธุรกิจและบริกำรให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเท่ำเทียม
6. สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุ ทธ์
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V-NET) และกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลำดแรงงงำนอำเซียน
3. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มคี ่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพิ่มศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
5. พัฒนำแหล่งเรียนรู้และสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย
7. ระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำกับเครือข่ำยควำมร่วมมือ
8. ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสู่สังคม
9. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลโดยใช้ ICT เป็นฐำน
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จากอดีต...สู่ปัจจุ บัน
ประวัติวิทยาลัย
วิทยำลัย อำชีว ศึก ษำสุ พ รรณบุ รีก่อ ตั้ งขึ้น เมื่อ วัน ที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2484 ตั้งอยู่บนเนื้อ ที่ 5 ไร่ 80.80
ตำรำงวำ เดิมชื่อ “โรงเรียนช่ำงเย็บเสื้อผ้ำ” ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกำรช่ำงสตรีสุพรรณบุรี” ในปี พ.ศ. 2516
ได้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โรงเรี ย นอำชี ว ศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี ” และในปี พ.ศ. 2525 ได้ รับ กำรยกฐำนะเป็ น “วิท ยำลั ย
อำชีวศึกษำสุพรรณบุรี”
พ.ศ. 2484

เปิดทำกำรสอนหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้นสำยอำชีพ หลักสูตร 2 ปี

พ.ศ. 2495

เปิดสอนถึงหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยอำชีพ หลักสูตร 3 ปี

พ.ศ. 2501

เปิดสอนหลักสูตรประโยควิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.)

พ.ศ. 2519

เปิดสอนสำขำวิชำพำณิชยกำร

พ.ศ. 2522

เปิดสอนภำคนอกเวลำสำขำวิชำพำณิชยกำร และรับนักเรียนชำยเข้ำเรียน

พ.ศ. 2524

ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 เปิดสอนสำขำวิชำศิลปประยุกต์
รับนักเรียนชำยและหญิงเข้ำเรียน นักเรียนชำยเริ่มเรียนนักศึกษำวิชำทหำร (ร.ด.)

พ.ศ. 2525

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
สำขำวิชำกำรบัญชี

พ.ศ. 2526

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
สำขำวิชำกำรบัญชี

พ.ศ. 2530

ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2533

ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) กำรถ่ำยภำพ ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพและวีดีทัศน์

พ.ศ. 2538

ได้ยุบสำขำวิชำกำรบัญชีในระดับ ปวท. และได้เปิดสอนในระดับ ปวส. สำขำวิชำกำร
เลขำนุกำรและใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ทวิภำคีธุรกิจสถำนพยำบำลร่วมกับ
โรงพยำบำลศุภมิตร

พ.ศ. 2540

ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมำเปลี่ยนมำใช้
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2545

ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริกำรห้อง Internet เพื่อให้
นักเรียนทำกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต และได้รับบริจำค
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำก ฯพณฯ บรรหำร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอำชำ จำนวน 20 ชุด
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พ.ศ. 2546

ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และใช้
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้ำง
ห้องประชำสัมพันธ์ และห้องพักอำจำรย์เวร

พ.ศ. 2548

จัดตัง้ ศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจำหน่ำยสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2549

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก และสร้ำง
หลังคำคลุมบริเวณลำนอเนกประสงค์ เพื่อใช้ทำกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษำ

พ.ศ. 2552

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
สำขำงำนกำรท่องเที่ยว

พ.ศ. 2554

จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลและปฏิบัตกิ ำรอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ
และบุคคลภำยนอก

พ.ศ. 2555

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร สำขำ
งำนธุรกิจอำหำร ระบบทวิภำคี

พ.ศ. 2556

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำกำรโรงแรม สำขำงำนกำร
โรงแรม ระบบทวิภำคี

พ.ศ. 2557

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.) สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป ระบบทวิภำคี

พ.ศ. 2558

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.) สำขำงำนกำรท่องเที่ยว ระบบทวิ
ภำคี เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักรำช 2557 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ต่อเนื่อง)

พ.ศ. 2559

เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.) สำขำงำนบริกำรอำหำรและ
เครื่องดื่ม และสำขำงำนกำรท่องเที่ยว ระบบทวิภำคี เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
พุทธศักรำช 2557 สำขำวิชำกำรบัญชี (ต่อเนื่อง)

เกียรติและความภาคภูมใิ จ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี เป็นวิ ทยำลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษำทำงด้ำนวิชำชีพ ได้รับรำงวัลและมี
ผลงำนเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2555
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รำงวัลชนะเลิศถ้วยพระรำชทำนพระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทินัดดำมำตุ
ประเภทอำหำรบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพสำหรับผู้ประสบภัย “ข้ำวสวยมัสยำคู่ใจน้ำพริกล่องวำรี ” ในงำน
เพื่อนพึ่ง (ภำฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2555 วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2555 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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- รำงวัลยอดเยี่ยมระดับอำชีวศึกษำ จำกศูนย์ ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน) ใน
กำรประกวดออกแบบของที่ระลึกจำกผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยศิลปำชีพ “ฝ้ำยทอใจ ครั้งที่ 5” วันที่ 20-23 กันยำยน พ.ศ.
2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพ ระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
- รำงวัลสถำนศึกษำดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศจำกธนำคำรออมสิน โครงกำร
ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80
พรรษำ พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2555
- รำงวัลชนะเลิศหน่วยมำตรฐำนดีเด่นเหรียญทอง ระดับชำติ ประเภทสถำนศึกษำขนำดกลำง จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์ กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย งำน
มหกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครัง้ ที่ 22 ระหว่ำงวันที่ 11-15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง
- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ รอบสำม (พ.ศ. 2554-2558) อยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ
93.53 จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนำคม
พ.ศ. 2556
- รำงวัลเหรียญทองระดับชำติ “ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Smart Lab 235” จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กำรประกวดกำรจัดสถำนที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะทำงอำชีวศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2556
- รำงวัลโรงอำหำรมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรระดับดีมำก ของกรมอนำมัย ประจำปี 2555 จำกกรม
อนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
บุคลากรดีเด่น
- ได้ รับ เครื่อ งหมำยเชิด ชูเกี ย รติ “หนึ่ ง แสนครู ดี ” ประจ ำปี 2555 จำกคุ รุส ภำ ให้ ไว้ ณ วั น ที่ 16
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555
นำงปุญญิสำ

พันธุ์ภักดี

นำงสุดำรัตน์

ผิวรุ่งสุวรรณ

นำยโฆสิต

รัตนำนุเครำะห์

นำงกัลยำณี

ไกรศรีประสิทธิ์

นำงวรรณำ

ทองสุข

นำงสำวสุภำพร

รัตนโชติช่วง

นำงขนิษฐำ

ภมรดล

นำงศิริรัตน์

รัตนำนุเครำะห์

นำงจินดำ

สิทธิแสงวัฒนำ

นำงบุญสม

สำเนียงแจ่ม

นำงรัชนีบล

ศรีธนำอุทัยกร

นำยสุเทพ

สุทธิบุตร

นำงพิมพ์ปวีร์

ศรีกิจกำร
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นำงปรำรถนำ

เกิดโชค

นำงสำวชิรญำ

พรมทอง

นำงภิญญดำ

อยู่สำรำญ

นำงวันเพ็ญ

สำลีผลิน

นำงเก็จวลี

วัชเรนทร์สุนทร

นำงระวีวรรณ

ทองวิเศษสุข

นำงสำวพจนำ

สลับลึก

นำงสำวอัญชรีย์

สรวงท่ำไม้

นำงพรสวรรค์

ผลวงษ์

นำยสุทธิ

อัมรินทร์

นำงณัฐญำ

อัมรินทร์

- รำงวัลครูสอนดี จำกสำนัก งำนส่ งเสริมสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้และคุณ ภำพเยำวชน ตำมโครงกำร
สั งคมไทยร่ว มกั น คื น ครู ดี ให้ ศิษ ย์ย กย่อ งเชิด ชูค รู ส อนดี วั น ที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมพชร จั งหวั ด
สุพรรณบุรี
นำงยุวพำ

สำรพัฒน์

นำงพรำวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรำงวัลพระรำชทำน จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ประจำปีกำรศึกษำ
2555 ระดับ ปวช.
นำงสำวพจนำ

จันทร์คำ

- นั ก ศึ ก ษำรำงวั ล พระรำชทำน จำกสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำสยำมบรมรำชกุ ม ำรี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2555 ระดับ ปวส.
นำงสำววิไลลักษณ์

สุมติ รเดช

- รำงวัลชนะเลิศถ้วยพระรำชทำนพระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทินัดดำมำตุ
ประเภทอำหำรบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพสำหรับผู้ประสบภัย “ข้ำวสวยมัสยำคู่ใจน้ำพริกล่องวำรี ” ในงำน
เพื่อนพึ่ง (ภำฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2555 วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2555 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
นำยวิษณุพงษ์

ศรีบุญเพ็ง

นำงสำวสุพัฒน์ตรำ

สุทินธนำไพศำล

- ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ำมีควำมประพฤติดีงำม จำกพุทธสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2555
นำงสำวพลอย

บุญเมือง
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- ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ยุ ว ทู ต อำชี ว ศึ ก ษำอำเซี ย น (AEC Vocational Ambassador) ระดั บ ชำติ จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 2-4 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสีดำรีสอร์ท จังหวัด
นครนำยก
นำงสำวจิตร์ใจงำม

จันทรโชติ

นำงสำวศิรินำถ

สุทธิไกร

- เยำวชนดีเด่น เนื่องในโอกำสวันเยำวชนแห่งชำติ จำกสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ วันที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2555
นำวสำวณัฐธิดำ

มณีอนิ ทร์

- เยำวชนดีเด่นด้ำนศำสนำและจริยธรรม ระดับอำชีวศึกษำ จำกสำนักนำยกรัฐมนตรี ให้ไว้ ณ วันที่
29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555
นำงสำววิไลลักษณ์

สุมติ รเดช

- รำงวัลนักศึกษำดีเด่นด้ำนคุณ ธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ จำกธนำคำรออมสิน โครงกำร
ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกำส มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80
พรรษำ พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2555
นำวสำวพจนำ

จันทร์คำ

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทย งำนมหกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 22 ประจำปีกำรศึกษำ 2555 ระหว่ำงวันที่ 1115 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง
 รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง “กำรออกแบบตัดเย็บชุดลำลองวัยรุ่น 14-15 ปี”
นำงสำวทรรศวรรณ

ศรีประเวช

นำงสำวจันทิมำ

จิตต์วำรี

 รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง “ทักษะกำรร้องเพลงไทยสำกลชำย”
นำยกฤษดำ

ยอดเพชร

 รำงวัลเหรียญทอง “ทักษะกำรตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีเข้ำรูปแขนสัน้ ”
นำงสำวเยำวลักษณ์

เมฆสำร

นำงสำวธัญญลักษณ์

บุญประเทศ

 รำงวัลเหรียญทอง “ทักษะกำรร้องเพลงสำกลชำย”
นำยคณิศร

ศรีโมรำ

 รำงวัลเหรียญทองแดง “ทักษะกำรร้องเพลงไทยลูกทุง่ หญิง
นำงสำวพจนำ

จันทร์คำ

 รำงวัลเหรียญทองแดง “ทักษะกำรประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร” (ทรงหลังประทุน)
นำงสำวสุธิดำ

จันทะวงษ์
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นำงสำวสุภัทรชำ

สวนกลิ่น

นำงสำวนิสรำ

สอนสุภำพ

นำยวรพล

โพธินิล

นำยจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำร นักวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทย งำนมหกรรมอำชีวศึกษำภำคกลำง ครั้งที่ 20 ประจำปีกำรศึกษำ 2555 ระหว่ำงวันที่ 1822 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดอยุธยำ
 รำงวัลชนะเลิศ เหรียญทอง “ทักษะประเภทโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกำรบัญชี ระดับ ปวช.”
นำงสำวสุพรรษำ

ฉิมพลีศิริ

นำงสำววิจิตรำ

ขุนจันทร์

นำยฐิติวัฒน์

สิทธิชูรักษ์

นำยภำณุภณ

ทัศสำคร

 รำงวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน “ทักษะประเภทโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกำรบัญชี ระดับ ปวส.”
นำงสำวณัฐธิดำ

มณีอนิ ทร์

นำงสำววรำรัตน์

เดชคง

 รำงวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน “ทักษะอำหำรว่ำงไทยโดยใช้วัตถุดบิ จำกเผือก”
นำยกอบสิน

ปทุมำนนท์

นำงสำวน้ำฝน

สุธิโส

นำงสำวกนกพร

โพธิ์ศรี

- ได้รับรำงวัล จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์
อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ระดับภำค ภำคกลำง ระหว่ำงวันที่ 12-13 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 รำงวัลเหรียญเงิน เรื่อง “เครื่องชำร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินจำกพลังงำนมือแบบพกพำ” ระดับ
ปวส.
นำงสำวสมหญิง

ฤกษ์โชคดี

นำงสำวดวงกมล

สว่ำงอำรมณ์

นำงสำวพัชรินทร์

เรือนตือ้

 รำงวัลเหรียญเงิน เรื่อง “เครื่อง Score Board Volleyball” ระดับ ปวส.
นำงสำวกมลทิพย์

กล่ำขำมี

นำงสำวประกำยรุ้ง

ภูฆัง

นำงสำวเพชรรัตน์

อ่อนอินทร์

 รำงวัลเหรียญทองแดง เรื่อง “ตุก๊ ตำจำกใยกล้วย” ระดับ ปวช.
นำงสำวพิมพ์ลภัส

ชั่งปลื้ม
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นำงสำวพิทยำ

กสิกรรม

นำงสำวทิพพวรรณ์

แก้วลอยฟ้ำ

 รำงวัลเหรียญทองแดง เรื่อง “น้ำยำขัดพื้นจำกน้ำซำวข้ำว” ระดับ ปวช.
นำยกฤษณ์

พันธีร์

นำงสำวปรัชญ์ดำ

เศกสุวงศ์

นำงสำวปรุงฉัตร

กำฬภักดี

ปีการศึกษา 2556
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- ได้รับกำรประเมินสถำนศึกษำที่จัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีสู่ควำมเป็นเลิศ ระดับ 5 ดำว Model C
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2556
- รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชำติ “ห้องเรียนพุทโธโลยี” ประเภทแผนกวิชำสำมัญ จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประกวดกำรจัดสถำนที่เรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพำะทำงอำชีวศึกษำ ให้ไว้ ณ วันที่
23 กันยำยน พ.ศ. 2557
- รำงวัลดีเด่นสำยอำชีวศึกษำ จำกธนำคำรออมสิน กำรประกวดธนำคำรโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
กำรออม ประจำปี 2556 ประเภทโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 2,000 คน ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2556
- รำงวัลหน่วยมำตรฐำนองค์กำรวิชำชีพระดับเหรียญทองดีเด่น ประเภทสถำนศึกษำ ขนำดกลำง จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ และกำรแข่งขันทักษะวิชำพืน้ ฐำน ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 21 ปีกำรศึกษำ 2556 ระหว่ำงวันที่ 17-1
ธันวำคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกำญจนบุรี
- รำงวัลโรงอำหำรมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรระดับดีมำก ของกรมอนำมัย ประจำปี 2556 จำกกรม
อนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
- รำงวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง เรื่องเครื่องทำลำยเอกสำร 3 in 1 ประเภทที่ 6
สิ่งประดิ ษฐ์เพื่อพั ฒ นำกำรต่อ ยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำกสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กำร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อำชีวศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีกำรศึกษำ 2556 วันที่ 29 พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2556 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพอูท่ อง
บุคลากรดีเด่น
- รำงวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทำงด้ำนกำรศึกษำของสำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ดร. พุทธชำติ

เกตุหิรัญ

- ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลำคม
พ.ศ. 2556
นำงกันยำ

รัตนพวงทอง

นำยนนท์

เกตุพรหม
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นำยสัมพันธ์

หยกสุวรรณกุล

นำงสำวฉัตรระวี

ศรีคำ

นำยมนต์ชัย

อัมพวำนนท์

นำยกวินธร

ไขหทัยบุตร

นำงสำวนิโลบล

บุญชู

นำงสมใจ

บุญมี

นำงสำวศรัณยำ

เอมอินทร์

นำงสำวสุชำดำ

มีอำพัน

นำยกิตพิ งศ์

โกวิทวณิชชำ

นำงอนัญญำ

เวียงสีมำ

นำงรำตรี

พรหมแท่น

นำงกำนต์สิรี

อูอ่ รุณ

นำงสำวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

นำงสำวพรรณี

สุคันธิน

นำงสำวนิภำพร

แจ่มเสียง

นำงนิภำ

สุทธิบุตร

นำงอัจฉรำ

โพธิจินดำ

นำยศุภวุฒิ

ธรรมประชำ

นำงวิไล

รัตนเชิดฉำย

นำงสำวยอดขวัญ

กุลเกตุ

นำงสำวสุมำวดี

จันทร์เพ็ญ

นำยชนำวุฒิ

มูลจันทร์

นำยประภัส

ริว้ ไสว

นำงอภิรดี

พรหมสำขำ ณ สกลนคร

- รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2556
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ดเี ด่น
นำงภิญญดำ

อยู่สำรำญ

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมดีเด่น
นำงวันเพ็ญ

สำลีผลิน

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
นำงเก็จวลี

วัชเรนทร์สุนทร
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 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศดีเด่น (ภำษำอังกฤษ)
นำงพรสวรรค์

ผลวงษ์

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนดีเด่น
ดร. จันทรำ

ส่งศรี

- รำงวัลเหรียญเงิน เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน หลักสูตรระดับ ปวส.
ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จำกหน่วยงำนนิเทศ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โครงกำร
ประกวดสื่อกำรเรียนรู้ไอซีทีอำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคกลำง ปี 2556 ระหว่ำงวันที่ 13-14 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ณ
อำรมณ์ดีรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
นำงพรสวรรค์

ผลวงษ์

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นั ก ศึ ก ษำรำงวั ล พระรำชทำน จำกสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำสยำมบรมรำชกุ ม ำรี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 ระดับ ปวส.
นำงสำวพลอย

บุญเมือง

- ได้รับรำงวัล ประเภทเยำวชน จำกจังหวัดสุพรรณบุรี ในกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ครั้งที่ 25
ระดับภำค ในวันที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2556
 รำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สำขำแฟชั่นเทคโนโลยี
นำงสำวทรรศวรรณ

ศรีประเวช

 รำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สำขำกรำฟิกดีไซน์
นำยเมธี

โชคสุขนิรันดร

 รำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน สำขำประกอบอำหำร
นำยโอภำส

แซ่ตัน

- รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดของขวัญวันแม่ ในงำนไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ Season 4
นำยรักษิต

บุญนำค

นำยชัยรัตน์

คำเกลำ

นำงสำวนิดำลักษณ์

คะโยธำ

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและกำรแข่งขันทักษะวิชำพื้นฐำนระดับชำติ ครั้งที่ 23 ปีกำรศึกษำ
2556 ระหว่ำงวันที่ 3-7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
 รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทย “ซอด้วง”
นำงสำวชนนิกำนต์

มณีอนิ ทร์

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเพลงไทยสำกลหญิง
นำงสำวพจนำ

จันทร์คำ
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 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเพลงไทยสำกลหญิง
นำงสำวกำญจนำ

สังขพันธ์

 รำงวัล The Third Reward is Western Song
นำงสำวกำญจนำ

สังขพันธ์

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและกำรแข่งขันทักษะวิชำพื้นฐำน ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 21 ปี
กำรศึกษำ 2556 ระหว่ำงวันที่ 17-21 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกำญจนบุรี
 รำงวัลชนะเลิศทักษะกำรออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้ำ
นำยวัชรพงศ์

แซ่จิ๋ว

นำงสำวกมลฉัตร

ช้อยเชื้อดี

นำงสำวนภัสสร

แย้มกระจ่ำง

 รำงวัลชนะเลิศทักษะกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูป
นำยเมธี

โชคสุขนิรันดร์

นำงสำวสุรำงคนำ

แสงศรี

 รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ (ชำย)
นำยชัยณรงค์

นำคเสน

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี
นำยฐิติวัฒน์

สิทธิชูรักษ์

นำยภำณุภณ

ทัศสำคร

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกำรออกแบบและตัดเย็บเครื่องใช้ภำยในห้องรับรอง
นำงสำวทรรศวรรณ

ศรีประเวช

นำงสำวจันทิมำ

จิตต์วำรี

นำงสำวสุวรรณี

เนียมสุข

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวดร้องเพลงสำกล (ชำย)
นำยณัฐดนัย

สำลีผล

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง กำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกวัสดุธรรมชำติ
ลงภำชนะ
นำยจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นำงสำวอมรรัตน์

ทองเพ็ง

นำงสำวเจนจิรำ

สิทธิพงษ์

นำงสำวสุภัทรชำ

สอนกลิ่น
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- ได้รับรำงวัล จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์
อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ระดับภำค ภำคกลำง ระหว่ำงวันที่ 12-13 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
 รำงวัลเหรียญเงิน เรื่อง สบู่กระเจี๊ยบเขียว ระดับ ปวช.
นำยสุจิโรจน์

สิทธิมำศ

นำงสำวสุพัตรำ

ริปูหนอง

นำงสำวปิยฉัตร

ผดุงภักดิ์

 รำงวัลเหรียญเงิน เรื่อง ชำข้ำวกล้องงอก ระดับ ปวช.
นำงสำวทิพย์พัสษำ

นิ่มอนงค์

นำงสำวณัฐกำนต์

สำลีสำย

นำงสำวกันต์กนิษฐ์

สุริดล

 รำงวัลเหรียญทองแดง เรื่อง ถังขยะพูดได้ ระดับ ปวช.
นำงสำวอมรรัตน์

ปำนจันทร์

นำยไพรัช

จันทร์ไข่

นำยมำนพ

สำภักดี

ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รำงวัลองค์กำรมำตรฐำนเหรียญทองระดับชำติ ประเภทสถำนศึกษำขนำดกลำง จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในงำนกำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ ในอนำคตแห่งประเทศกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ ทักษะวิชำพืน้ ฐำนระดับชำติ ครัง้ ที่ 24 ระหว่ำงวันที่ 2-6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคำย
- รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชำติ “Science Tech” ประเภทแผนกวิชำสำมั ญ จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประกวดกำรจัดสถำนที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะทำงอำชีวศึกษำ ประจำปี
กำรศึกษำ 2557
- รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดพวงมำลำประเภทสวยงำม จำกจังหวัดสุพรรณบุรี ในวโรกำสวันปิย
มหำรำช วันที่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2557
- รำงวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทต่อยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี “เครื่องทำลำยเอกสำรแบบ 3 in 1”
- รำงวัลโรงอำหำรมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรระดับดีมำก ของกรมอนำมัย ประจำปี 2557 จำกกรม
อนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

Annual Report 2016 • วิทยาลัยอาชี วศึกษาสุพรรณบุ รี

-16-

บุคลากรดีเด่น
- ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ “ครูชุมชนสร้ำงคนดีเป็นศรีแผ่นดิน ” โดยท่ำนหญิง (หม่อมเจ้ำ) มำลินี
มงคลยุคลอมำตยกุล พระรำชปนัดดำในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ.
2557
นำงสำวจันทรำ

ส่งศรี

- ได้รับมอบเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2557
นำงสำวพุทธชำติ

เกตุหิรัญ

- รำงวัลสุดยอดครูดีระดับจังหวัด จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โครงกำรครูดีมีทุกวัน ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2558
นำงภิญญดำ

อยู่สำรำญ

- รำงวั ล ครู ผู้ ส อนดี เด่ น กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ วิท ยำศำสตร์ดี เด่ น จำกคุ รุส ภำ ให้ ไว้ ณ วัน ที่ 14
สิงหำคม พ.ศ. 2557
นำงณัฐญำ

อัมรินทร์

- รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒ นำผู้เรียนดีเด่น จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ.
2557
นำงสำวพุทธชำติ

เกตุหิรัญ

- รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยดีเด่น จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหำคม
พ.ศ. 2557
นำงขนิษฐำ

ภมรดล

- รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมดีเด่น จำกคุรุสภำ ให้
ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2557
นำงพรำวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

- รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะดีเด่น จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ.
2557
นำงรำตรี

พรหมแท่น

- ได้เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำ 2557 จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหำคม
พ.ศ. 2557
นำยสฤษดิ์

มำตกุล

นำยอรทัยภ์

ทำมำ

- กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรอำชีวศึกษำระดับชำติ ตำมโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ของนักวิจัย
อำชีวศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 1-3 กันยำยน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทำวน์อนิ ทำวน์
นำงภิญญดำ

อยู่สำรำญ

นำงณัฐญำ

อัมรินทร์
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นำงสำวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

- ได้ รับ เครื่อ งหมำยเชิด ชูเกี ย รติ “หนึ่ง แสนครู ดี ” ประจ ำปี 2557 จำกคุ รุส ภำ ให้ ไว้ ณ วั น ที่ 16
มกรำคม พ.ศ. 2558
นำยภำนุพันธ์

พันธนิตย์

นำงวันทนำ

โพธิ์รัง

นำงเบญจมำศ

ดีเจริญ

นำงยุวพำ

สำรพัฒน์

นำงพรสวรรค์

ผลวงษ์

นำยนนท์

เกตุพรม

นำงสำวฉัตรระวี

ศรีคำ

นำงสำวศรัณยำ

เอมอินทร์

นำงสมใจ

บุญมี

นำงเพียรใจ

ม่วงภำษี

นำงอนัญญำ

เวียงสีมำ

นำงสำวพรรณี

สุคันธิน

นำยกวินธร

ไขหทัยบุตร

นำงอภิรดี

พรหมสำขำ ณ สกลนคร

นำงสำวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

นำยกิตพิ งศ์

โกวิทวณิชชำ

นำยศุภวุฒิ

ธรรมประชำ

นำงนิภำ

สุทธิบุตร

นำยชนำวุฒิ

มูลจันทร์

นำยเอกลักษณ์

พุม่ โต

นำงสำววิรำวรรณ สำยแก้ว
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นั ก เรี ย นรำงวั ล พระรำชทำน จำกสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำสยำมบรมรำชกุ ม ำรี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 ระดับ ปวช.
นำงสำวเยำวเรศ

ไชยประเสริฐ

- นั ก ศึก ษำรำงวั ล พระรำชทำน จำกสมเด็ จ พระเทพรัต นรำชสุ ด ำสยำมบรมรำชกุ ม ำรี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 ระดับ ปวส.
นำงสำววิภำวรรณ

วงษ์โพธิ์
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- ได้ รั บ โล่ เ กี ย รติ คุ ณ เป็ น ผู้ มี ค วำมสำมำร ถดี เ ด่ น และน ำชื่ อ เสี ย งมำสู่ ป ระเทศชำติ จำก
กระทรวงศึกษำธิกำร เนื่องในงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2558
นำยสุจิโรจน์

สิทธิมำศ

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ จำกกระทรวงศึกษำธิกำร เนื่องในงำนวันเด็ก
แห่งชำติ ประจำปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2558
นำยสุจิโรจน์

สิทธิมำศ

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรนัก
วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะวิชำพืน้ ฐำนระดับชำติ ครัง้ ที่ 24 ประจำปีกำรศึกษำ
2557 ระหว่ำงวันที่ 2-6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองคำย ดังนี้
 ตำแหน่งเหรัญญิกคณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพระดับชำติ
นำงสำวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

 รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดมำรยำทไทย
นำยภูมริ ัตน์

รัตน์วงพงษ์

นำงสำวบงกช

แก้วปำน

 รำงวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ทั ก ษะงำนออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ (ชำ,ธั ญ พื ช ,
ดอกไม้อบแห้ง)
นำงสำวอินทิรำ

อนันต์ธนสำร

นำงสำวพลอยพิชชำ

นำโตนด

 รำงวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง ประกวดกำรพู ด ในที่ ส ำธำรณะเป็ น ภำษำอั ง กฤษ (English Public
Speaking Contest)
นำงสำวกันต์กมล

ไทยวงษ์

 รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอำหำร ระดับปวส.
นำงสำวทรรศวรรณ

ศรีประเวช

นำงสำวจันทิมำ

จิตต์วำรี

นำงสำวสุวรรณี

เนียมสุข

 รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้ำน ระดับ ปวส.
นำยจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นำงสำวสุภัทรชำ

สอนกลิ่น

นำงสำวศิริรัตน์

มณีวงศ์

 รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรจัดทำและเสนอขำยรำยกำรนำ
นำงสำวธัญญลักณ์

มำเกิด

นำงสำวอภิณญำณ

ครุฑวิลัย
Annual Report 2016 • วิทยาลัยอาชี วศึกษาสุพรรณบุ รี

-19-

 รำงวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชำย)
นำยชัยณรงค์

นำคเสน

 รำงวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงสำกล (ชำย)
นำยณัฐดนัย

สำลีผล

 รำงวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดดนตรีไทย “ขิมสำย (7 หย่อง)”
นำยจิรภัทร

เขำสมบูรณ์

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะ วิชำชีพและทักษะพื้ นฐำนระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 22 ระหว่ำงวันที่
15-19 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดรำชบุรี ดังนี้
 ตำแหน่งนำยกองค์กำรวิชำชีพระดับภำค
นำงสำวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

 รำงวัลชนะเลิศ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกำรบัญชี ระดับ ปวส.
นำยฐิติวัฒน์

สิทธิชูรักษ์

นำงสำวชนิศำ

นำคใหม่

 รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรประกอบอำหำรว่ำงหรือยำและอำหำรจำนหลัก ระดับ ปวช.
นำยทรงพล

โพธิ์หริ ัญ

นำงสำวอัญชนก

เฉลียวไวย์

นำงสำวฤดีรัตน์

บำรุงชนม์

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรผสมเครื่องดื่ม (หญิง)
นำงสำวมิรันตี

ศรีบุญเพ็ง

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรผสมเครื่องดื่ม (ชำย)
นำยกฤษดำ

เรืองวิทย์

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะ วิชำชีพและทักษะพื้นฐำนในงำนประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ประจำปีกำรศึกษำ 2557
 รำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำกำรประวัตศิ ำสตร์ไทย
นำงสำวพัชรำภำ เหลืองประเสริฐ
นำงสำวกมลวรรณ

ศรีตองอ่อน

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ
ภำค ภำคกลำง ในงำนมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำเฉลิมพระเกียรติ ระหว่ำงวันที่ 11-14 มกรำคม พ.ศ.
2558 ณ ศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธำนี ดังนี้
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 รำงวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่อง เครื่องกำหนดปริมำณกำหนดขนำดขนมไทย ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ
นำงสำวสโรชำ

สิทธิวงษ์

นำงสำวเจนจิรำ

ปรำงจันทร์

 รำงวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่องสำยหุ้มเบลท์คลำยเครียด (Belt Aroma Therapy) ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
นำงสำวสุพัตตรำ

สุวรรณะศร

นำงสำวจิตติพร

วรรณะภูติ

นำงสำวพัชรำภำ

เหลืองประเสริฐ

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์
อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ระดับภำค ภำคกลำง ระหว่ำงวันที่ 8-10 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
 รำงวัลเหรียญเงิน เรื่อง ดินน้ำมันจำกเยื่อกระดำษ ระดับ ปวช.
นำงสำวธนพร

บัวมี

นำงสำวรุ่งกัลยำ

อ่ำนคำเพชร

นำงสำววรวรรณ

รุ่งเรือง

 รำงวัลเหรียญทองแดง เรื่องสีโปสเตอร์เพื่องำนศิลปะ ระดับ ปวช.
นำงสำวณัฐชำ

เกิดวัน

นำงสำวอัญชิสำ

ชวนเชำว์

นำงสำวสุชำวดี

น้ำทิพทำ

ปีการศึกษา 2558
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รำงวั ล สถำนศึก ษำดี เด่ น ด้ ำนคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม จำกธนำคำรออมสิ น โครงกำรประกวด
สถำนศึกษำและนักเรียน นักศึกษำดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ปีกำรศึกษำ 2558
- สถำนศึก ษำรำงวัล พระรำชทำน ประจ ำปี ก ำรศึก ษำ 2558 จำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
- รำงวัลโรงอำหำรมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรระดับดีมำก ของกรมอนำมัย ประจำปี 2558จำกกรม
อนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
- กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด ปีกำรศึกษำ 2558 อยูใ่ นระดับดีมำก
- รำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปีกำรศึกษำ 2558
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- รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ระดับภำค สถำนศึกษำขนำดกลำง ระดับชำติ
ครัง้ ที่ 25 ประจำปีกำรศึกษำ 2558
- เข้ำ รอบ 1 ใน 20 ที ม สุ ด ท้ ำยระดั บ ประเทศ โครงกำรอบรมเสริ ม ศั ก ยภำพนั ก ศึก ษำในกำรเป็ น
ผู้ประกอบกำร กำรประกวดแผนธุรกิจ “ผลิตภัณฑ์ข้ำวตังไรซ์เบอรรี่หน้ำปลำสลิดหยองน้ำพริกเผำ” ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และได้เข้ำศึกษำดูงำน ณ ประเทศมำเลเซียและสิงค์โปร์
บุคลากรดีเด่น
- ได้รับเครื่องหมำยเชิชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2558
นำงสำงฉันทนำ

พิพัฒน์บรรณกิจ

- รำงวัลครูชุมชนคนสร้ำงชำติตำมรอยเจ้ำฟ้ำผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จำกท่ำนหญิ ง (หม่อมเจ้ำ)
ประภำพันธุ์ ภำณุพันธุ์ กรโกสียกำจ ผู้มีคุณูปกำรต่อกำรศึกษำของชำติ ประจำปี 2558 ประทำน ณ วั นที่ 1 มีนำคม
พ.ศ. 2558
นำงณัฐญำ

อัมรินทร์

- รำงวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภำยในบ้ำนจำกวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ
(ปวช.) ในฐำนะอำจำรย์ที่ปรึกษำ จำกสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงกำร
ประกวดสร้ำงสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
นำงภิญญดำ

อยู่สำรำญ

- ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2558 จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลำคม
พ.ศ. 2558
นำยภำนุพันธ์

พันธนิตย์

นำงสำวงำมพรรณ

สุมูลเวช

- รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ดีเด่น จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลำคม
พ.ศ. 2558
นำยสุทธิ

อัมรินทร์

- รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิศิลปะดีเด่น จำกคุรุสภำ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ.
2558
นำงพรสวรรค์

สระบัว

- รำงวั ล ข้ ำ รำชกำรและบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำดี เด่ น ประจ ำปี 2558 จำกอำชี ว ศึ ก ษำจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2559
นำงสำวฉันทนำ

พิพัฒน์บรรณกิจ

นำงทองพรำว

ฮวบหิน

นำงภิญญดำ

อยู่สำรำญ

นำงพรสวรรค์

สระบัว

นำงกำนต์สิรี

อูอ่ รุณ
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นำงพรำวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

นำงรำตรี

พรหมแท่น

นำยสฤษดิ์

มำตกุล

นำงอำรยำ

เจริญพร

นำงสำวรัชดำภรณ์

ตันติกำธน

นำงสำวสมฤดี

คำภำษี

นำยคมสันต์

พรหมศร

นำยสมภพ

อุตสำหะ

นำยธัฐเชษฐ์

ช่วยค้ำชู

นำยเศวตโชติ

บุญจีน

นำยจำรึก

ศรีนำค

นำงสำวสุพชิ ญำ

รักแดง

นำยชนำวุฒิ

มูลจันทร์

นำงสำวศิริภำ

จิตผ่อง

นำงสำวกนกพร

น้อยแสง

นำยรัฐนันท์

เสียงเสนำะ

นำงสำวงำมพรรณ

สุมูลเวช

นำงสำววรำรัตน์

โรจน์ทนงค์

นำงจินดำ

สิงห์เสริมวงษ์

นำงสำวธนำภำ

แก้วมณี

นำงสำวเกสร

อินทร์สว่ำง

นำยพัชรวัฒน์

สกุลพรำหมณ์

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นั ก เรี ย นรำงวั ล พระรำชทำน จำกสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำสยำมบรมรำชกุ ม ำรี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 ระดับ ปวช.
นำยสุจิโรจน์

สิทธิมำศ

- นัก กีฬ ำเยำวชนทีมชำติไทยในกำรแข่งขัน กีฬ ำ “อำเซี่ยนสกุล เกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปี 2558 ณ
ประเทศบรูไนดำรุสซำลำม ประเภทกีฬำเนตบอล
นำงสำวธนัฎฐำ

ขวัญกุล

- รำงวัลนักเรียน นักศึกษำดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม จำกธนำคำรออมสิน โครงกำรประกวด
สถำนศึกษำและนักเรียน นักศึกษำดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ปีกำรศึกษำ 2558
นำงสำวกันต์กมล

ไทยวงษ์
Annual Report 2016 • วิทยาลัยอาชี วศึกษาสุพรรณบุ รี

-23-

- รำงวัลเยำวชนดีเด่น จำกจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558
นำงสำวกันต์กมล

ไทยวงษ์

- รำงวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภำยในบ้ำนจำกวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ
(ปวช.) จำกส ำนั ก งำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ในโครงกำรประกวดสร้ำ งสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จำกวัดสุเหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
นำยรักษิต

บุญนำค

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำน
และจัด นิทรรศกำรองค์ กำรมำตรฐำนดีเด่น ระดั บชำติ ประจำปีก ำรศึกษำ 2558 ระหว่ำงวัน ที่ 30 มกรำคม – 5
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์
 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกำรจัดทำและเสนอขำยรำยกำรนำเที่ยว ระดับ ปวช.
นำงสำวจิตติพร

วรรณภูติ

นำงสำวภัทรำภรณ์

ไตรเวทย์

 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 กำรจัดนิทรรศกำรองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น
นำงสำวณัฐกำนต์

สำลีสำย

นำงสำวกันต์กมล

ไทยวงษ์

นำยพิชยุตม์

ทับทองดี

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกำรออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอำชีวะ
นำงสำวณัฐชำ

สุริยวงศ์

นำยกิตตินันท์

กุลพิพัฒน์รัตน์

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำน และ
จัดนิทรรศกำรองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปีกำรศึกษำ 2558 ระหว่ำงวันที่ 14-18 ธันวำคม
พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกำแฟโบรำณ
นำงสำวกำญจนำพร

เฮงตระกูล

นำงสำววรสสุคนธ์

เณรนุรำช

 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกำรจัดทำและเสนอขำยรำยกำรนำเที่ยว ระดับ ปวส.
นำงสำวศิริลักษณ์

อินทญำติ

นำงสำวสุนสิ ำ

พุฒวิ รรธนะ

 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดมำรยำทไทย
นำยณัฐพงศ์

แพจั่น

นำงสำวอมรรัตน์

เกตุอุดม
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 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกำรออกแบบและกำรตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อำยุ 15-20 ปี
ระดับ ปวช.
นำงสำวพิมพ์วภิ ำ

ไชยวิเศษ

นำงสำวธันย์ชนก

เรืองศิริ

นำงสำวจุฑำภรณ์

พิมพขันธ์

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกำรประยุกต์ดอกไม้แบบไทย ปวส.
นำยจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นำงสำวสุภัทรำชำ

สอนกลิ่น

นำงสำวศิริรัตน์

มณีวงศ์

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกำรบัญชี ระดับ ปวส.
นำงสำวณัฐนันท์

น้ำใจดี

นำงสำววนัสนันท์

จินดำนนท์

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นำงสำวกนกวรรณ

แซ่แต้

นำงสำวจำรุวัลย์

ปำละวงษ์

นำงสำวณัฐวรรณ

ศิลำวัชรพล

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกำรประกอบอำหำรเป็นชุด (Set Menu)
นำยกฤษดำกร

โพธิ์ศรี

นำงสำวเบญจรัตน์ธนะตระกูลพำณิช
นำงสำวจรัสพรรณ

แสงทอง

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะบำร์เทนเดอร์ชำย
นำยกฤษดำ

เรืองวิทย์

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะบำร์เทนเดอร์หญิง
นำงสำวรัชนีกร

ทองย้ำ

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชำย
นำยอภิสิทธิ์

จันทรเชียงศรี

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวดร้องเพลงสำกลหญิง
นำงสำวเจนจิรำ

ศักดำจรัส

- ได้ รับรำงวั ลจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึ ก ษำ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์
สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่ำงวันที่ 29-30 มิถุนำยน พ.ศ.
2558 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพอูท่ อง ดังนี้
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 รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องกำรศึกษำเปรียบเทียบระดับปริมำณวิตำมินซีในชำผลไม้ ระดั บ
ปวส.
นำงสำวนิศำรัตน์

จงสมจิตร

นำงสำวปวันณำ

เทววุฒิศิริกุล

นำงสำวฤดีรัตน์

บำรุงชนม์

 รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องกำรศึกษำคุณ ภำพชำดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง
ระดับ ปวช.
นำงสำวอัญชิสำ

ชวนเชำว์

นำงสำวณัฐชำ

เกิดวัน

นำงสำวจำจุพร

รื่นโพธิ์วงษ์

 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่องผลิตภัณ ฑ์สำเร็จรูปข้ำวไรซ์เบอรี่แคปซูลเพื่อสุขภำพระดับ
ปวช.
นำงสำววรวรรณ

รุ่งเรือง

นำงสำวรุ่งกัลยำ

อ่ำนคำเพชร

นำงสำวจุฑำรัตน์

แตงทอง

- ได้รับรำงวัลเนื่องในงำนประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีกำรศึกษำ 2558 ดังนี้
 รำงวัลชนะเลิศ โคมไฟกะลำ MUSICAL กำรแข่งขันนำเสนอองค์ควำมรู้ภำคภำษำอังกฤษ
นำงสำวกัลยำ

สุขเรือน

นำงสำวสิริรัตน์

บุญวงศ์

นำงสำวอรอนงค์

มะลิวงษ์

 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ลอดช่องไรซ์เบอรรี่
นำงสำวเบญจรัตน์ธนะตระกูลพำณิช
นำงสำวพรวำรี

คำสักดี

นำยกฤษดำกร

อุปแก้ว

 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระกำรเครื่องแขวนผ้ำลำยไทย
นำยจรัลทร

มำกมูล

นำยจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นำยถิรำยุ

คำวิลำศ
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ปีการศึกษา 2559
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รำงวั ล เหรีย ญทองชนะเลิ ศ ระดั บชำติ กำรประกวดกำรจั ด สถำนที่ เรีย นรู้ เทคโนโลยีเฉพำะทำง
อำชีวศึก ษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ กรำฟิก “Experiential
Computer Graphic and Design”
- เข้ำรับกำรประเมินผลโครงกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ระดับชำติ สถำนศึกษำกลุ่มภำค
กลำง ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ผลกำรประเมินติดตำมกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้กำรบ่มเพำะระดับชำติ เกณฑ์อยู่ใน
ระดับ 5 ดำว
- รำงวัลโรงอำหำรมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรระดับดีมำก ของกรมอนำมัย ประจำปี 2559 จำกกรม
อนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
- รำงวัลดีเด่นกำรประกวดธนำคำรโรงเรียน ส่งเสริมกำรออม จำกธนำคำรออมสิน
- รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดพวงมำลำ ประเภทสวยงำม เนื่องในวันปิยมหำรำช
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี 2559
บุคลากรดีเด่น
- รำงวัลคุรุสดุดี
นำยชูเชิด

มัจฉำฉ่ำ

- รำงวัลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น
นำงปุญญิสำ

พันธุ์ภักดี

นำยภำนุพันธ์

พันธนิตย์

นำงวันทนำ

โพธิ์รัง

- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประจำปี 2559 จำกอำชีวศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2560
นำงรัชนีบล

ศรีธนำอุทัยกร

นำยสุเทพ

สุทธิบุตร

นำงบุญสม

สำเนียงแจ่ม

นำงยุวพำ

สำรพัฒน์

นำยสุรพล

แย้มชื่น

นำงสำวอัญชรีย์

สรวงท่ำไม้

นำยมนต์ชัย

อัมพวำนนท์

นำยเดชำ

กำรสมพจน์

นำงสำวพจนำ

สลับลึก

นำงสำวสุชำดำ

มีอำพัน
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นำยสุทธิ

อัมรินทร์

นำงอรทัยภ์

ทำมำ

นำงณัฐญำ

อัมรินทร์

นำงสำวกัลยำณี

ภมรดล

นำยอัฐวีร์

ศิริเตชภัทร์

นำงสำววัชรำภรณ์

นนท์ธีระวิชยำ

นำงสำวนรีรัตน์

คชพงษ์

นำงวิไล

รัตนเชิดฉำย

นำงอัจฉรำ

โพธิจินดำ

นำยอนันต์

บุญเกิด

นำงเนตรชนก

ใจกล้ำ

นำงสำวจิรวรรณ

ธนะตระกูลพำณิช

นำงสำวกัญจน์รัตน์

โสมะภีร์

- ได้รับทุนวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำสื่อมัลติมเิ ดียแบบนำเสนอประกอบกำรเรียนรู้รำยวิชำ วิทยำศำสตร์
เพื่ อ อำชีพ ธุ รกิ จ และบริก ำร ส ำหรั บ ผู้ เรี ย นระดั บประกำศนีย บั ต รวิชำชีพ วิท ยำลั ย อำชีว ศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี จำก
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็น
จำนวนเงิน 45,000 บำท
นำงณัฐญำ

อัมรินทร์

- เข้ำอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำและวัฒนธรรมจีน ระหว่ำงวันที่ 17 – 30 เมษำยน
พ.ศ. 2560 ณ National Taiwan Normal University สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน)
นำงสำวกัลยำณี

ภมรดล

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นั ก เรี ย นรำงวั ล พระรำชทำน จำกสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำสยำมบรมรำชกุ ม ำรี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 ระดับ ปวช.
นำยถิรำยุ

คำวิลำศ

- นั ก ศึก ษำรำงวั ล พระรำชทำน จำกสมเด็ จ พระเทพรัต นรำชสุ ด ำสยำมบรมรำชกุ ม ำรี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 ระดับ ปวส.
นำยกรรชัย

อินทร์โพธิ์

- รำงวั ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำดี เด่ น ด้ ำ นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมจำกธนำคำรออมสิ น โครงกำร
สถำนศึกษำและนักเรียน นักศึกษำดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ปีกำรศึกษำ 2559
นำงสำวพรพิมล

วงษ์พันธ์
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- ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ จำกกระทรวงศึกษำธิกำร เนื่องในงำนวันเด็ก
แห่งชำติ ประจำปี 2559
นำงสำวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

- รำงวั ล ชนะเลิ ศ จำกส ำนั ก งำนวั ฒ นธรรมจั งหวัด สุ พ รรณบุ รี ในกำรประกวดคลิ ป วีดี โอ หั ว ข้ อ
“เด็กไทยรู้เท่ำทันสื่อ” ประจำปี 2559
นำยไพรัช

จันทร์ไข่

นำยสิรภพ

เมฆช้ำง

นำงสำวศิริลักษณ์ ทองคำ
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอลและบำสเกตบอล ประเภททีมหญิงกำร
แข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 ระดับภำคกลำง “อำชีวะเกมส์กรุงเก่ำเกมส์” ประจำปีกำรศึกษำ 2559
- ได้รับทุนกำรศึกษำสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว (4 ปี) ณ นครเทียนจิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน จำก
สถำบันขงจื่อเส้นทำงสำยไหมทำงทะเล
นำยสุจิโรจน์

สิทธิมำศ

- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปเข้ำค่ำยภำษำและวัฒ นธรรมจีนฤดูร้อน ณ มหำวิทยำลัยเซำท์เวสต์
(มหำนครฉงชิ่ง) สำธำรณรัฐประชำชนจีน วันที่ 19-30 เมษำยน 2559
นำยสุจิโรจน์

สิทธิมำศ

นำงสำวอภิญญำณ

ครุฑวิลัย

- ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ 2D Animation (คนดีศรีอำชีวะ) ระดับ ปวช.
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
กำรแข่ งขัน ทั ก ษะวิชำชีพ ทั ก ษะวิชำพื้น ฐำน ระดับ ชำติ ครั้ งที่ 25 ประจ ำปี ก ำรศึก ษำ 2559 ระหว่ำงวัน ที่ 6-10
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยำลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้
นำงสำวณัฐชำ

สุริยวงศ์

นำยกิตนิ ันท์

กุลพิพัฒน์รัตน์

- ได้รับรำงวัลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรนัก
วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะวิชำพื้นฐำน ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี
กำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงวันที่ 6-10 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท จังหวัดชัยนำท ดังนี้
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันทักษะกำรจัดทำและเสนอขำยรำยกำรนำเที่ยว ระดับ
ปวช.
นำงสำวจิตติพร

วรรณภูมิ

นำงสำวภัทรำภรณ์

ไตรเวทย์

 รำงวัลชนะเลิศ ทักษะกำรบัญชีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
นำงสำวอำรยำ

บุญยอด

นำงสำวนำตยำ

สุทธิวรรณ
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 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
นำงสำวมัณฑนำ

แก้วเจริญ

นำงสำวรสทร

พุกพำน

นำงสำวกมลทิพย์

รัตนบวรชัย

นำงสำวรัตนำ

สดคมขำ

นำงสำวศิริลักษณ์

ทองคำ

 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นำงสำวณัฐวรรณ

ศิลำวัชรพล

นำงสำวกรพันธุ์

ภิญญไทย

นำยรัฐธรรมนูญ

รุ่งรังศรี

 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกำแฟโบรำณ
นำงสำวปนัดดำ

แช้มช้อย

นำงสำวศุภรำนันท์

พรหมทอง

 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกำรขำยสินค้ำออนไลน์
นำยยุทธกำร

พลอยสุกใส

นำยศุภรำนันท์

พรหมทอง

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกำรประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น
นำยถิรำยุ

คำวิลำศ

นำยไตรภพ

เตี้ยมฉำยพันธ์

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกำรประกอบอำหำรเป็นชุด (Set Menu) ระดับ ปวช.
นำยเกริกพล

พันธุ์จ้อย

นำงสำวกัญญำรัตน์

คงคำหลวง

นำงสำวอรวรรณ

แก้วบุตรดี

- ได้รับรำงวัลเนื่องในงำนประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงวันที่ 16-20 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์กำรค้ำ The Hub
เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธำนี ดังนี้
 รำงวัลชนะเลิศ ด้ำนหัตถศิลป์ ผลงำน ดอกไม้คลุมผ้ำไตรจำกงำนจักสำนตอกไม้ไผ่
นำยถิรำยุ

คำวิลำศ

นำยอรรถ์

ชำนำญกิจ

นำงสำวณัฐธิตำ

สุพฒ
ั ธี

นำงสำวณัฐนรินทร์

พุม่ มั่น

นำงสำวนพพร

คำจำรูญ
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นำงสำวศศิธร

รอดผึง้

 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ผลงำน ซอสมะละกอ (สำหรับผัด)
นำงสำวเบญรัตน์

ธนะตระกูลพำณิช

นำยกฤษดำดร

อุปแก้ว

นำงสำวพรวำรี

คำสักดี

นำงสำวกรกช

นุชนำรถ

นำยปภังกร

เชำว์ระหะ

 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ด้ำนประกวดองค์ควำมรู้กำรนำเสนอวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ภำคภำษำอังกฤษ ผลงำน ลูกประคบสมุนไพร 5 กลิ่นดอกไม้ไทย
นำงสำวนัฐฐำ

หนูพุก

- ได้ รับรำงวั ลจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึก ษำ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์
สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่ำงวันที่ 12-13 กรกฎำคม พ.ศ.
2559 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพอูท่ อง ดังนี้
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงำน กำรพัฒนำชำชงสมุนไพร Star Gooseberry Leaves ระดับ
ปวช.
นำงสำวอรยำ

บุญยอด

นำงสำวสุพัตรำ

นุชเสียงเพรำะ

นำงสำวนำตยำ

สุทธิวรรณ

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงำน กำรศึกษำกำรดูดซับน้ำมันตะไคร้หอมของไม้โสน ระดับ
ปวส.
นำยกรรชัย

อินทร์โพธิ์

นำงสำวเยำวเรส

ไชยประเสริฐ

นำงสำวนัทธมน

ธรรมสำร
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ข้อมูลบุ คลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.

จานวน

ข้ำรำชกำร

59

คน

1.1 ผู้บริหำร

5

คน

1.2 ครูผู้สอน

54

คน

2.

พนักงำนรำชกำร

8

คน

3.

ครูพิเศษ

18

คน

รวม

85

คน

บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
1.

ข้ำรำชกำรพลเรือน

1

คน

2.

ลูกจ้ำงประจำ

5

คน

3.

ลูกจ้ำงชั่วครำว

39

คน

รวม

45

คน

รวมบุคลากรทั้งหมด

130

คน

กราฟวงกลมแสดงข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4%
30%

4%

41%

14%

6%

1%

ผู้บริหำร

ครูผู้สอน

พนักงำนรำชกำร

ข้ำรำชกำรพลเรือน

ลูกจ้ำงประจำ

ลูกจ้ำงชั่วครำว

ครูพิเศษ
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ข้อมูลผู้เรียน
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ประเภทวิชา / สาขางาน
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

ประเภทวิชาคหกรรม
1. สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ
- สำขำงำนเสื้อผ้ำแฟชั่น
2. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร
- สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
- สำขำงำนธุรกิจอำหำร (ทวิภำคี)
- สำขำงำนกำรประกอบอำหำร
3. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
- สำขำงำนธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์
4. สำขำวิชำกำรบริหำรงำนคหกรรมศำสตร์
- สำขำงำนคหกรรมกำรบริกำร
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สำขำวิชำกำรบัญชี
1.1 สำขำงำนกำรบัญชี
2. สำขำวิชำกำรตลำด
1.2 สำขำงำนกำรตลำด
3. สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร
1.3 สำขำงำนกำรเลขำนุกำร
4. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.4 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก
1.5 สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป (ทวิภำคี)
รวม

รวม

ปวส.1 ปวส.2

รวมทั้งสิ้น
รวม

7

9

-

16

-

-

-

16

30
29
-

24
16
-

38
9
-

92
54
-

14
12
-

10

14
12
10

106
66
10

12

7

6

25

-

-

-

25

78

56

53

187

26

8
18

8
44

8
231

116

120

102

338

-

-

-

338

19

19

36

74

-

-

-

74

33

20

36

89

-

-

-

89

77

73

78

228

-

-

-

228

36
281

25
257

8
260

69
798

-

-

-

69
798
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สำขำวิชำกำรบัญชี
- สำขำงำนกำรบัญชี
2. สำขำวิชำกำรตลำด
- สำขำงำนกำรตลำด
3. สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
- สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป (ทวิภำคี)
4. สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
- สำขำงำนกำรจัดกำรทั่วไป
5. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สำขำวิชำกำรโรงแรม
- สำขำงำนกำรโรงแรม (ทวิภำคี)
2. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
- สำขำงำนกำรท่องเที่ยว
- สำขำงำนกำรท่องเที่ยว (ทวิภำคี)
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สำขำวิชำกำรออกแบบ
- สำขำงำนกำรออกแบบ
2. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกอำร์ต
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

ปวส.1 ปวส.2

รวมทั้งสิ้น
รวม

-

-

-

-

64

50

114

114

-

-

-

-

24

33

57

57

-

-

-

-

21

16

37

37

-

-

-

-

52

48

100

100

-

-

-

-

50
211

48
195

98
406

98
406

53

34

18

105

-

-

-

105

27
80

22
56

17
35

66
171

11
11

-

11
11

66
11
182

22

14

18

54

-

-

-

54

42
64
503

21
35
404

83
20
38 137
386 1,293 248

213

461

83
137
1,754
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับปวช.
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา / สาขางาน
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

ประเภทวิชาคหกรรม
1. สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ
7
- สำขำงำนเสื้อผ้ำแฟชั่น
2. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร
40
- สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร
33
- สำขำงำนธุรกิจอำหำร (ทวิภำคี)
- สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร(ทวิภำคี) 3. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
- สำขำงำนธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์
17
- สำขำงำนคหกรรมเพื่อกำรโรงแรม
รวม
97
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สำขำวิชำกำรบัญชี
119
- สำขำงำนกำรบัญชี
2. สำขำวิชำกำรตลำด
38
- สำขำงำนกำรตลำด
3. สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก
33
- สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป (ทวิภำคี)
4. สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร
32
- สำขำงำนกำรเลขำนุกำร
5. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
78
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
300
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สำขำวิชำกำรบัญชี
- สำขำงำนกำรบัญชี
2. สำขำวิชำกำรตลำด
- สำขำงำนกำรตลำด

รวม

ปวส.1 ปวส.2

รวมทั้งสิ้น
รวม

2

9

18

-

-

-

18

28
17
-

24
16
-

92
66
-

15
-

14
-

8

10

29
18

121
66
18

9
-

4
-

-

-

56

53

13
17
206

23

24

47

13
17
253

110

115

344

-

-

-

344

17

18

73

-

-

-

73

30

22

85

-

-

-

85

30

20

82

-

-

-

82

73

72

-

-

260

247

223
807

-

-

-

223
807

-

-

-

68

61

129

129

-

-

-

34

24

58

58
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

3. สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป (ทวิภำคี)
- สำขำงำนธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป (ทวิภำคี)
4. สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
- สำขำงำนกำรจัดกำรทั่วไป
5. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สำขำวิชำกำรโรงแรม
- สำขำงำนกำรโรงแรม (ทวิภำคี)
2. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
- สำขำงำนกำรท่องเที่ยว
- สำขำงำนกำรท่องเที่ยว (ทวิภำคี)
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สำขำวิชำกำรออกแบบ
- สำขำงำนกำรออกแบบ
2. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกอำร์ต
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

ปวส.1 ปวส.2

รวมทั้งสิ้น
รวม

-

-

-

-

23

20

43

43

-

-

-

-

59

49

108

108

-

-

-

-

-

-

-

79
263

50
204

129
467

129
467

37

45

33

115

13

-

13

128

34
-

25
-

22
-

5

8
-

71

70

55

81
196

18

8

8
5
26

89
5
222

23

12

12

47

-

-

-

47

37

35

21

-

60
528

47
433

540

93
140
1,889

93
33 140
388 1,349 304

236
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ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
จานวนนักศึกษา
ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่
2/2558
1/2559

ประเภทวิชา/สาขางาน
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำขำวิชำกำรบัญชี
- สำขำงำนกำรบัญชี
รวม

รวม

19

34

53

19

15
49

15
68

จานวนนักเรียนนักศึกษานอกระบบ
หลักสูตรวิชาชีพ/เสริมวิชาชีพ
1 ระยะสั้น

แผนกวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย

58

แผนกวิชำคหกรรม

48

รวม
2 แกนมัธยม

แผนกวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย
รวม

3 ร่วมกับหน่วยงานอื่น

จานวน

106
80
80

แผนกวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย

85

แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร

92

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

50

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก

50

รวม

277

รวมทั้งหมด

463
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ส่วนที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ
•
•
•
•
•
•

สรุ ปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลิต
สรุ ปงบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครงการ
สรุ ปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษา
สรุ ปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสานักงาน
สรุ ปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
สรุ ปรายการวัสดุ/ครุ ภัณฑ์
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลิต
สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการค่าใช้จา่ ย
1 งบบุคลากร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รวม

เงินรายได้

ร้อยละ

-

35,077,590.37

-

2,923,454.00

4,067,126.00

42,068,170.37

53.47

1.1

เงินเดือน

-

29,822,325.50

-

-

-

29,822,325.50

37.91

1.2

เงินประจำตำแหน่ง

-

2,747,083.87

-

-

-

2,747,083.87

3.49

1.3

ค่ำจ้ำงประจำ

-

1,309,980.00

-

-

-

1,309,980.00

1.67

1.4

พนักงำนรำชกำร

-

1,198,201.00

-

-

-

1,198,201.00

1.52

1.5

ค่ำจ้ำงชั่วครำว

-

-

-

2,923,454.00

4,067,126.00

6,990,580.00

8.89

2,526,199.49

2,787,759.84

86,800.00

4,416,346.00

6,269,036.87

16,086,142.20

20.45

589,350.00

1,488,006.80

21,800.00

38,500.00

1,654,110.00

3,791,766.80

4.82

205,409.50

255,045.20

-

487,608.40

2,342,080.85

3,290,143.95

4.18

1,531,876.57

149,233.31

65,000.00

2,965,158.28

1,512,032.14

6,223,300.30

7.91

199,563.42

895,474.53

-

925,079.32

760,813.88

2,780,931.15

3.53

-

3,455,947.37

-

-

989,803.81

4,445,751.18

5.65

3.1 ค่ำครุภัณฑ์

-

1,144,900.00

-

-

989,803.81

2,134,703.81

2.71

3.2 ค่ำที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ำง

-

2,311,047.37

-

-

-

2,311,047.37

2.94

2 งบดาเนินงาน
2.1

ค่ำตอบแทน

2.2 ค่ำใช้สอย
2.3 ค่ำวัสดุ
2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค
3 งบลงทุน

Annual Report 2016 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-39-

สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)
รายการค่าใช้จา่ ย
4 งบเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รวม

เงินรายได้

ร้อยละ

13,290,633.56

30,000.00

-

150,999.32

-

13,471,632.88

17.12

7,500.00

30,000.00

-

-

-

37,500.00

0.05

4.1

ทุนกำรศึกษำ

4.2

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

-

-

-

75,999.32

-

75,999.32

0.10

4.3

หำรำยได้ระหว่ำงเรียน

-

-

-

75,000.00

-

75,000.00

0.10

4.4

ค่ำหนังสือเรียน

2,807,755.95

-

-

-

-

2,807,755.95

3.57

4.5

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

599,380.00

-

-

-

-

599,380.00

0.76

4.6

ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

1,202,400.00

-

-

-

-

1,202,400.00

1.53

4.7

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

1,333,797.61

-

-

-

-

1,333,797.61

1.70

4.8

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน

7,339,800.00

-

-

-

-

7,339,800.00

9.33

5 งบรายจ่ายอื่นๆ

1,669,574.54

387,573.64

219,398.84

3,618.73

318,816.00

2,598,981.75

3.30

รวม

17,486,407.59

41,738,871.22

306,198.84

7,494,418.05

11,644,782.68

78,670,678.38

100.00

หมายเหตุ เงินรำยได้สถำนศึกษำคงเหลือ 3,821,464.74 บำท ณ 30 กันยำยน 2559
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กราฟสรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินเดือนพนักงำนรำชกำร

สรุปงบประมาณแยกตามผลผลิต

ผลผลิต ปวช.

ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย

ปวช.
15%

10%

0%

22%

0%

3%

1%

10%

ปวส.

ค่ำวัสดุ

9%

ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี

0%
16%

ระยะสั้น
4%

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

อุดหนุน

53%

ค่ำหนังสือเรียน

42%

7%

ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

8%

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน

เงินรำยได้

งบรำยจ่ำยอื่นๆ

เงินเดือน

ผลผลิต ปวส.
1%
4%

2%
3%

3%

0%

5%

0%

ผลผลิตระยะสั้น

เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงประจำ
เงินเดือนพนักงำนรำชกำร

0%

7%

ค่ำตอบแทน

21%

ค่ำใช้สอย

1%

ค่ำวัสดุ

3%

ค่ำวัสดุ

ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำครุภัณฑ์

7%

ค่ำตอบแทน

งบรำยจ่ำยอื่นๆ

72%

ค่ำที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ำง
ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี

71%

ผลผลิตเงินอุดหนุน
12%

1%

หำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียน
นักศึกษำที่ยำกจน
งบรำยจ่ำยอื่นๆ

ผลผลิตเงินรายได้

ค่ำจ้ำงชั่วครำว

ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทน

0%
39%

7%

ค่ำใช้สอย

7%

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

14%

ค่ำสำธำรณูปโภค

1%

35%

8% 3%

13%

ค่ำวัสดุ

40%

ค่ำจ้ำงชั่วครำว

20%

ค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำครุภัณฑ์
งบรำยจ่ำยอื่นๆ

งบรำยจ่ำยอื่นๆ
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครงการ
ที่

โครงการ

รวมงบประมาณ

1 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปี
1.1 ค่ำหนังสือเรียน

2,807,755.95

1.2 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

599,380.00

1.3 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

1,202,400.00

1.4 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

1,333,797.61

1.5 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน

7,339,800.00

2 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี

37,500.00

3 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

75,999.32

4 เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียน นักศึกษำที่ยำกจน

75,000.00

5 เร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ

189,600.00

6 จัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

117,600.00

7 ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ

69,973.64

8 ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระให้กลุม่ ผู้เรียนอำชีวศึกษำ

94,995.28

9 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น

40,000.00

เพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน
10 พัฒนำรูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it center)
11 เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำสำหรับนักเรียน นักศึกษำอำชีวะ
12 ผลิต พัฒนำเสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

449,964.47
1,384,979.26
200,000.00

13 ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี

38,300.00

14 จัดศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน

219,398.87

รวมทั้งปีงบประมาณ

16,276,444.40
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษา
ที่

แผนกวิชา

ค่าวัสดุฝกึ

1

สำมัญสัมพันธ์

202.076.00

2

ผ้ำและเครื่องแต่งกำย

75,400.00

3

อำหำรและโภชนำกำร

249,600.00

4

ธุรกิจอำหำร

191,100.00

5

คหกรรม

90,000.00

6

กำรบัญชี

163,760.00

7

กำรขำยและกำรตลำด

38,410.00

8

ธุรกิจค้ำปลีก

40,019.00

9

กำรเลขำนุกำร

71,317.00

10

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

141,839.00

11

กำรโรงแรม

118,800.00

12

กำรท่องเที่ยว

28,000.00

13

กำรออกแบบ

46,400.00

14

คอมพิวเตอร์กรำฟิก

111,600.00

รวม

1,568,321.00
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสานักงาน

ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

613,080.80

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

81,000.00

1

งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ

23,000.00

งำนครูที่ปรึกษำ

1 งำนบริหำรงำนทั่วไป

งาน

จานวนเงิน

1.1 งำนสำรบรรณ

25,000.00

2

1.2 เอกสำรกำรพิมพ์

15,000.00

3 งำนปกครอง

15,000.00

4

25,000.00

1.3 เอกสำรกำรพิมพ์ส่วนรวม

392,921.80

งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน

8,000.00

2 งำนบุคลำกร

11,035.00

5 งำนสวัสดิกำรพยำบำลและหอพัก

5,000.00

3 งำนกำรเงิน

15,000.00

6 งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน

5,000.00

4 งำนกำรบัญชี

15,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

97,000.00

5 งำนพัสดุ

1

งำนวำงแผนและงบประมำณ

18,000.00

6 งำนอำคำรสถำนที่

79,973.00
8,751.00

2

งำนศูนย์ขอ้ มูลสำรสนเทศ

12,000.00

7 งำนทะเบียน
8 งำนประชำสัมพันธ์

40,000.00
10,400.00

ฝ่ายวิชาการ

124,932.00

1 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนฯ

30,000.00

2 งำนวัดผลและประเมินผล

30,000.00

3 งำนควำมร่วมมือ
4 งำนวิจัยพัฒนำ นวัตกรรมฯ
5 งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ
6 งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำฯ

-

รวมทั้งสิ้น 916,012. บาท

3 งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
3.1 งำนห้องสมุด

7,000.00
40,000.00
20,000.00

29,932.00

3.2 งำนศูนย์กำรเรียนรู้

5,000.00

4 งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

18,000.00

5 งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน

12,000.00

8.84%

10.59%

13.64%
66.93%
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
ฝ่ำยวิชำกำร
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รายการ
ไฟฟ้า

น้าประปา

ไปรษณีย์

โทรศัพท์

เดือน

บริการ
อินเตอร์เน็ต

สัญญาณ
UBC

รวม

ต.ค. 58

-

-

-

6,249.12

-

-

6,249.12

พ.ย. 58

176,612.91

31,567.78

-

1,067.70

-

-

209,248.39

ธ.ค. 58

201,191.23

66,700.32

-

820.00

-

-

268,711.55

ม.ค. 59

342,886.29

32,376.17

2,794.00

5,803.90

25,000.00

1,568.12

410,428.48

ก.พ. 59

-

34,723.38

3,915.51

2,839.30

26,568.12

-

68,046.31

มี.ค. 59

151,034.59

59,746.64

3,695.00

3,933.11

-

1,568.12

219,977.46

เม.ย. 59

187,947.30

32,456.60

4,589.00

6,827.57

25,000.00

-

256,820.47

พ.ค. 59

164,903.63

-

4,022.00

6,968.93

-

-

175,894.56

มิ.ย. 59

-

-

-

4,345.01

-

-

4,345.01

ก.ค. 59

412,835.04

31,259.68

9,934.91

5,789.25

25,000.00

1,568.12

476,387.00

ส.ค. 59

195,823.34

29,334.16

3,771.00

7,338.33

25,000.00

1,568.12

262,834.95

ก.ย. 59

279,528.74

62160.74 10,374.00

8,356.25

50,000.00

1,568.12

411,987.85

รวม

2,112,763.07 380,325.47 43,095.42 60,338.47 176,568.12 7,840.60 2,780,931.15

กราฟแสดงค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โทรศัพท์
ไปรษณีย์ 2.17%
1.55%
น้ำประปำ
13.68%

บริกำรอินเตอร์เน็ต
4.48%

ต่อสัญญำณ UBC
0.28%

ไฟฟ้ำ
75.97%
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สรุ ปรายการวัสดุ/ครุ ภัณฑ์
ที่

รายการ

จานวน หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
1 ชุด
15,000
15,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
1 เครื่อง
35,000
35,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
1 ตู้
62,000
62,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
ตูเ้ ย็น
1 ตู้
32,000
32,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
ตูแ้ ช่เย็นแสดงสินค้ำ
1 ตู้
24,000
24,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
เครื่องทำน้ำเย็น
1 เครื่อง
6,600
6,600 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
เครื่องปั่นน้ำผลไม้
1 ชุด
15,000
15,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
เครื่องปั่นน้ำผลไม้
1 ชุด
19,000
19,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
ตูอ้ นุ่ ซำลำเปำ
1 ตู้
40,000
40,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
ตูเ้ ย็น 2 ประตู 18.4 คิว
1 ตู้
30,000
30,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
เตำแก๊สสแตนเลส 2 หัวเร่ง
1 เตำ
32,000
32,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
ตูแ้ ช่ Power cool
1 ตู้
52,000
52,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
เครื่องบันทึกเงินสด
1 เครื่อง 12,393.81 12,393.81 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
รถเข็นเก็บลำน 3 ชั้น
1 คัน
8,000
8,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
ตูล้ วกช้อนสแตนเลส
1 ตู้
27,820
27,820 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
โต๊ะ เก้ำอี้สำหรับร้ำนเบเกอรรี่
10 ชุด
23,540 235,400 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
เตำอุน่ อำหำร 6 ถำด
1 ชุด
29,425
29,425 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
เตำอบไฟฟ้ำ
1 ตู้
35,000
35,000 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
ตูห้ มึกแป้ง
1 ตู้
34,240
34,240 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
ตูแ้ สดงผลงำน
2 หลัง
30,000
60,000 แผนกวิชำคหกรรม
ตูเ้ ก็บอุปกรณ์
2 หลัง
23,640
53,280 แผนกวิชำคหกรรม
โต๊ะสแตนเลส
9 ตัว
6,333.33
57,000 แผนกวิชำคหกรรม
ชัน้ วำงของสแตนเลส
2 ตัว
8,000
16,000 แผนกวิชำคหกรรม
เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 36000 BTU 1 เครื่อง
40,000
40,000 แผนกวิชำกำรขำยและกำรตลำด
เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 18000 BTU 1 เครื่อง
20,000
20,000 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชัน้ วำงของอเนกประสงค์บำนเลื่อน
1 ชุด
95,000
95,000 แผนกวิชำกำรโรงแรม
เครื่องฉำยภำพโปรเจ็คเตอร์
1 เครื่อง
19,900
19,900 แผนกวิชำกำรโรงแรม
เคำน์เตอร์บำร์สีโอ๊ตแดง
1 ชุด
90,000
90,000 แผนกวิชำกำรโรงแรม
ตูค้ ำร์บิเนท
1 ชุด
25,000
25,000 แผนกวิชำกำรโรงแรม

1 เครื่องเสียงพร้อมลำโพง
2 เครื่องสับผสมอำหำร
3 ตูแ้ ช่แข็ง
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

30 เตียงนอน ขนำด 3.5 x 6.5 ฟุต
31 ที่นอน ขนำด 3.5 x 6.5 ฟุต
32 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภำพไม่
น้อยกว่ำ 18.5 นิว้ )
33 แฟลตกล้อง
34 ไมค์ลอย
35 เครื่องฉำยโปรเจ็คเตอร์
36 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
37 ชัน้ วำงหนังสือ
38 ชัน้ วำงวำรสำร
39 เก้ำอี้โซฟำหวำยเทียม เซ็ทซำฟำรี
40 เก้ำอี้หวำยเทียมเดี่ยว เซ็ทกำแฟ
41 เก้ำอี้หวำยเทียมคู่ เซ็ทกำแฟ
42 ชัน้ วำงหนังสือ
43 ตูว้ ำงหนังสือ
44 Case พร้อมอุปกรณ์
45 โต๊ะไม้ประดู่
46 โต๊ะไม้มะค่ำ
47 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
48 โต๊ะสนำมไม้เนื้อแข็ง
49 เครื่องบันทึกภำพกล้องวงจรปิด
แบบ HD 16 ช่อง
50 โต๊ะรับประทำนอำหำรสแตนเลส
51 โต๊ะสนำมไม้เนื้อแข็ง
52 เครื่องบันทึกภำพกล้องวงจรปิด 4
ช่อง
53 จอโปรเจ็คเตอร์แบบมอเตอร์ ขนำด
100 นิว้
54 โปรเจ็คเตอร์ควำมสว่ำง 2800 รูเมน

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

3 ตัว
8,000
24,000 แผนกวิชำกำรโรงแรม
3 หลัง
8,000
24,000 แผนกวิชำกรโรงแรม
40 เครื่อง 28,622.50 1,144,9000 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก

1 ตัว

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนวัดผลและประเมินผล

6 เครื่อง
1 เครื่อง
10 ชัน้
1 ชัน้
1 ชุด
1 ชุด
4 ชุด
3 ชัน้
2 ตู้
5 เครื่อง
2 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง

18,000
12,500
23,500
20,000
9,500
7,500
37,500
12,000
6,500
9,500
8,000
13,985
9,000
9,000
35,000

18,000
25,000
141,000
20,000
95,000
7,500
37,500
12,000
26,000
28,500
16,000
69,925
18,000
9,000
35,000

9 ตัว

12,000

108,000 งำนอำคำรสถำนที่

1 เครื่อง
5 ชุด
12 ตัว

40,000
22,470
12,000

งำนอำคำรสถำนที่
40,000
12,350 งำนอำคำรสถำนที่
144,000 งำนอำคำรสถำนที่

1 เครื่อง

12,000

12,000 งำนอำคำรสถำนที่

1 จอ
1 เครื่อง

8,400
19,000

8,400 งำนอำคำรสถำนที่
19,000 งำนอำคำรสถำนที่

2 ชุด
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

55 เครื่องซักผ้ำฝำบนถังเดียว ขนำด 11
กิโลกรัม
56 เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 36000
BTU
57 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
58 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
59 เครื่องสำรองไฟ
60 เครื่องสแกนบำร์โค้ด
61 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
รวม

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

1 เครื่อง

11,900

19,000 งำนอำคำรสถำนที่

2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

44,000
5,000
8,000

88,000 งำนอำคำรสถำนที่
5,000 งำนบุคลำกร
8,000 งำนทะเบียน

2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

42,800
12,800
18,310

25,600 งำนศูนย์ขอ้ มูลสำรสนเทศ
12,800 งำนศูนย์ขอ้ มูลสำรสนเทศ
18,310 งำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ
3,492,843.81
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินโครงการตามนโยบาย
• โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
• โครงการจัดอาหารในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
โครงการพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งครู ฝึกในสถานประกอบการ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรียน นักศึกษาอาชี วะ
โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชี วิตครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษา
โครงการลดปั ญหาการออกกลางคันของผู เ้ รียนอาชี วศึกษา
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชี พอิสระให้กลุ่มผู ้เรียนอาชี วศึกษา
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชี พและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชี พ
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชี พประชาชน
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู อาชี วะและจัดหาบุ คลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู
ให้นักเรียน
โครงการพัฒนารู ปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุ มชน (Fix it center)
โครงการยกระดับการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
เงินอุ ดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ ่นใหม่
การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชี พในสถานอาชี วศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พประชาชน
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โครงการตามนโยบาย
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15
ปี เป็นค่าหนังสือเรียน 2,807,756 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 599,380 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,202,400 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,333,798 บาท และค่าจัดการเรียนการสอน 7,339,800 บาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 13,283,134 บาท
2. จัดอาหารในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้นานักเรียน นักศึกษา และคุณครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเข้าร่วม
ทาผัดไทยแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ
ปริณายก ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยใช้งบประมาณ 110,000 บาท
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งครูฝกึ ในสถานประกอบการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ส่งคุณครูรัฐนันท์ เสียงเสนาะ เข้าฝึกงานบริษัท ภูมิภวัน จากัด ระหว่าง
วัน ที่ 3-23 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่ อ พั ฒ นาครูในสถานศึก ษาให้ ได้ รับประสบการณ์ ต รงด้ า นวิชาชีพ จากสถาน
ประกอบการ และนามาพัฒนาไปใช้ในการสอน โดยใช้งบประมาณ 200,000 บาท
4. เพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจั ด กิ จ กรรม “Chinese Summer Camp” ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในเขตภาคกลาง 14 จั ง หวั ด เขต
กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก 13 จังหวัด ระหว่างวันที่ 7-28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสองพั นบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจี น เพื่อ การสื่อ สารในอาชีพ โดยมีค รู เข้า ร่ว มกิ จ กรรม 22 คน และนั ก เรีย น นั ก ศึก ษา 56 คน และใช้
งบประมาณทัง้ สิน้ 1,384,979.26 บาท
5. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสร้างแพทเทิร์นตัดเย็บ
เสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรมสาหรับครูผู้สอนวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน โดยใช้งบประมาณ 200,000 บาท
6. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
งานครูที่ปรึกษาได้ดาเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการออกเยี่ยมบ้าน
นัก เรี ยน นั ก ศึก ษากลุ่ ม เสี่ ย ง จ านวน 35 คน ระหว่างวั น ที่ 15-30 มิถุ น ายน พ.ศ. 2559 เพื่อ หาแนวทางในการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน โดยใช้งบประมาณ 69,973 บาท
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7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสร้อย
อินทนิลโดยจัดอบรมภายใต้หัวข้อ “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการ” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
จานวน 60 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการทา
ธุรกิจในสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 94,995 บาท
8. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชน
งานโครงการพิเศษและบริการประชาชน ได้ดาเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่
กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนประทีปศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ความรู้ทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน
ซึ่งสอนงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม มีผู้เรียน 16 คน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 40,000 บาท
9. เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวะ และจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่นักเรียน เพื่อเป็น
การแบ่งเบาภาระงานของครูผู้สอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนอีกหน้าที่หนึ่งจึงทาให้เวลาในการเตรียมการเรียน
การสอนของครูผู้ ส อนน้อ ยลง วิทยาลั ยฯ จึ งเปิ ด รับสมั ครเจ้ าหน้าที่ ม าช่วยงานครูผู้ ส อน จานวน 1 อั ต รา โดยใช้
งบประมาณทัง้ สิน้ 248,820 บาท
10. พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อดาเนินงานภายใต้ภารกิจยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้างการพัฒนาสุขอนามัย และ
การยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอด
ความรู้ บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ วันที่ 21-28 มีนาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้สอนการทา
หมูสะเต๊ะ ขนมปังหน้าหมู ถัวแปบปากหม้อ ถุงทอง ปอเปี๊ยะทอด และซาลาเปาแฟนซี ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
สระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี และวันที่ 28 พฤษภาคม-19 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเปิดสอน
การทาการจับจีบผ้า การจับผูกผ้าในงานพิธี การทากระเป๋าผ้า และการบุตะกร้า ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
สาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณ 449,964.47 บาท
11. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในงาน Open House ณ องค์การบริหารส่ วนตาบลทะเลบก จังหวัดสุพ รรณบุ รี ระหว่างวันที่ 10-24
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มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเพิ่ม ปริม าณและ
คุณภาพของผู้เรียนให้มากยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณ 38,300 บาท
12. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อ
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,500
บาท มีนัก เรีย นระดั บชั้น ปวช. ได้ รับทุ น 7,500 บาท และนัก ศึก ษาระดั บปวส. ได้ รับทุ น 60,000 บาท รวมได้ รับ
งบประมาณ 67,500
13. สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่
งานวิจัย พั ฒ นานวัต กรรมและสิ่ งประดิ ษฐ์ ได้ ร่วมกั บแผนกวิชาชีพ ต่า งๆ ได้ จั ด ทาสิ่ งประดิ ษฐ์ค นรุ่น ใหม่
จานวน 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ดอกไม้คลุมผ้าไตรจากงานจักสานดอกไม้ไผ่ ใช้งบประมาณจานวน 25,000 บาท เรื่อง ลูก
ประคบสมุนไพรไทย 5 กลิ่นดอกไม้ไทย ใช้งบประมาณจานวน 10,000 บาท เรื่อง ซอสมะละกอ (สาหรับผัด) ใช้
งบประมาณจานวน 9,000 บาท เรื่อง ผ้าคาดเตียงสาเร็จรูป ใช้งบประมาณจานวน 15,000 บาท เรื่อง เทียนอบขนม
ไทยกลิ่นดอกมะลิ ใช้งบประมาณจานวน 5,000 บาท เรื่อง เช็คก่อนช๊อต ใช้งบประมาณจานวน 5,000 บาท และเรื่อง
บูธทรงพลัง ใช้งบประมาณจานวน 5,000 บาท รวมใช้เงินอุดหนุน จานวน 75,999 บาท
14. การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้ดาเนินโครงการการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรี ยน นักศึกษาที่
ยากจน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้และประสบการณ์ระหว่างเรียน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 75,000 บาท
15. จัดศูนย์ฝกึ อบรมอาชีพในสถานอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน ให้แก่ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มงี านทา ให้ได้รับ
โอกาสในการฝึกอบรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตามสนใจและความถนัด โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น
219,398.87 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามกลยุ ทธ์
กลยุ ทธ์ท่ี 1 : ยกระดับคุณภาพผู ้เรียนโดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET)
และการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
กลยุ ทธ์ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพผู ้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซี ยน
กลยุ ทธ์ท่ี 3 : ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
กลยุ ทธ์ท่ี 4 : เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
กลยุ ทธ์ท่ี 5 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุ ทธ์ท่ี 6 : เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
และงานวิจยั
กลยุ ทธ์ท่ี 7 : ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชี วศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุ ทธ์ท่ี 8 : ให้บริการวิชาการและวิชาชี พสูส่ ังคม
กลยุ ทธ์ท่ี 9 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้
ICT เป็ นฐาน
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กลยุ ทธ์ท่ี 1 : ยกระดับคุณภาพผู ้เรียนโดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET)
และการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้และเป็ น ที่ ย อมรั บของสั งคม โดยมีนั ก เรียน ปวช.3 จ านวน 384 คน ได้ รับการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 98.44 และนักศึกษา ปวส.2 จานวน 212 คน ได้รับ
การประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ และผ่ านการประเมิน 212 คน คิด เป็น ร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณเป็ นค่ าวัส ดุ
12,000 บาท ซึ่งแยกเป็นแผนกวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
รวมระดับ ปวช.3
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
รวมระดับ ปวส.2

จานวนนักเรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
40
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7
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33
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16
212

จานวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.3
ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้สอบไม่ผ่าน
40
40
9
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6
6
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101
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35
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94.12
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98.44
100.00
100.00
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2. เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเพื่อทดสอบการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รี ได้ จั ด ติว ข้อ สอบ V-NET ให้ แก่ นั ก เรีย นระดั บชั้น ปวช.3 และนั ก ศึก ษา
ระดั บ ชั้ น ปวส.2 โดยให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเข้ า ไปฝึ ก ท าแบบทดสอบออนไลน์ ใ นระบบ Google form เพื่ อ ให้ ผ ล
การทดสอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชีว ศึ ก ษา (V-NET) ในภาพรวมของวิท ยาลั ย ฯ อยู่ ในระดั บ ที่ ผ่ า นเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน
3. มาตรฐานวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากมีผู้เรียนแค่ ปวช.1 และปวช.2
4. มาตรฐานวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 40 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และปวส.2 จานวน 10 คน ได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
5. มาตรฐานวิชาชีพธุรกิจอาหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 9 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
6. มาตรฐานวิชาชีพคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 6 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 และปวส.2 จานวน 8 คนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
7. มาตรฐานวิชาชีพการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็น ที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 101 คน
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ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 และปวส.2 จานวน 49 คนได้รับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
8. มาตรฐานวิชาชีพการขายและการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 35 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และปวส.2 จานวน 33 คนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
9. มาตรฐานวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 7 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และปวส.2 จานวน 16 คนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
10. มาตรฐานวิชาชีพการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 37 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 และปวส.2 จานวน 49 คนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
11. มาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี มาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตงั้ ไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 77 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 และปวส.2 จานวน 47 คนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100

Annual Report 2016 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-56-

12. มาตรฐานวิชาชีพการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 มีผู้เรียน จานวน 17
คน เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 16 คน และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.12
13. มาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 15 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
14. มาตรฐานวิชาชีพการออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 18 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
15. มาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 20 คน ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
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กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
1. จ้างครูชาวต่างประเทศ
งานบุคลากร ได้ดาเนินโครงการจ้างครูชาวต่างประเทศ โดยการจัดหาครูชาวต่างชาติมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งใน
ภาคเรียนที่ 2/2558 มี ครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน ได้แก่ Miss Pema Lhamo และครูสอนภาษาจีน จานวน 1
คน ได้แก่ Miss Li Xuan ในภาคเรียนที่ 1/2559 มีครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน ได้แก่ Miss Hu Xiao Yue โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 538,353 บาท
2. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
งานทะเบียน ได้ดาเนินโครงการพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมศรีอู่ ทองแกรนด์ จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยมี คุ ณ หญิ งแจ่ ม ใส ศิ ล ปะอาชา เป็ น ประธานในพิ ธี ซึ่ งในปี
การศึก ษา 2558 มี นั ก เรี ย นระดั บ ชั้น ปวช. จ านวน 385 คน และนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวส. จ านวน 212 คน ได้ รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท

3. เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และยกระดับ
การพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองต่อไป
4. ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสู่อาเซียนสาหรับนักเรียน นักศึกษา
แผนกสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้ดาเนินโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-6
มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ค่ายทหารผ่านศึก อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชิญ Mr. Roy Harry Watson
มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาด้วยภาษาอังกฤษ กระตุน้ ให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว และเห็นความสาคัญ
ของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรบ
จานวน 50 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 7,200 บาท และค่าใช้สอย 27,800 บาท รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท
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5. กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษขึน้ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 25 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท

6. ค่ายภาษาจีนแสนสนุก
แผนกสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาจีน) ได้ดาเนินโครงการเข้าค่ายภาษาจีน ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม
พ.ศ. 2559 ณ ค่ายทหารผ่านศึก อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชิญ Miss Qiu Meiling, Miss Xu Shuting
และ Miss Yu Lei มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาด้วยภาษาจีน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว และ
เห็นความสาคัญของการสื่อสารด้วยภาษาจีน และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับ
การอบรม จานวน 50 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,000 บาท ค่าใช้สอย 27,800 บาท และค่าวัสดุ
5,200 บาท รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท

7. กิจกรรมชมรมภาษาจีน
แผนกวิชาสามัญ สัมพั นธ์ (กลุ่ม วิชาภาษาจีน) ได้จัดกิ จกรรมชมรมภาษาจีน ขึ้นเพื่อส่ งเสริมทัก ษะการใช้
ภาษาจีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 43 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท

8. ส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาจีน) ได้นานักเรียน นักศึกษา
ในชมรมภาษาจีน จานวน 43 คน ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ ฝึกใช้ภาษาจีน
กับชาวต่างชาติ และในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนโดยการแสดงราพัดในพิธีเปิดกีฬาสี
ภายในของวิทยาลัยฯ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 1,500 บาท และค่าวัสดุ 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท
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9. สัปดาห์อาเซียน
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากจัดกิจกรรมไม่ทันตามระยะเวลา
10. ความรู้เศรษฐศาสตร์สู่อาเซียน
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดกิจกรรมความรู้เศรษฐศาสตร์สู่อาเซียน โดยให้นักเรียน นักศึกษาจัด
บอร์ ด เกี่ ย วกั บ อาเซี ย น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นท ากิ จ กรรมเสริ ม การเรี ย นรู้ ข องอาเซี ย นได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท
11. การพัฒนาผู้เรียนทางด้านความรู้ ทักษะ ให้มปี ระสิทธิภาพสู่สถานประกอบการแบบยั่งยืน
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออกและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะตามความสนใจของตนเอง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนด้านวิชาชีพ
12. จัดทาเอกสารประกอบการแนะแนวการศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาการเลขานุการได้จัดทาแผ่นพับ จานวน 200 แผ่น แจกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
เพื่อเป็นการให้ขอ้ มูลในการศึกษาต่อแผนกวิชาการเลขานุการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
13. สอนเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากจัดกิจกรรมไม่ทันตามระยะเวลา
14. จัดตั้งธุรกิจ “พวงชมพู สปา”
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากจัดกิจกรรมไม่ทันตามระยะเวลา
15. การจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศการปีใหม่
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ได้จัดจาหน่ายเค้กและคุกกี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติจริง และยังเป็นแนวทาง
ในการพัฒ นาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความพร้อมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 100,000 บาท ซึ่งวิทยาลัยฯ ทายอดจาหน่ายเค้กและคุกกี้ได้ จานวน
2,033,925 บาท
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16. ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558 ในวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยเชิญคุณชัชระพัฒน์ อัศวธนบูรณ์ มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 594 คน เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษา และมีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิ ทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก และ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาตั้งบูธรับสมัครเรียนต่อ และยังมีสานักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ไทยประกัน
ชีวิต มาเปิดรับสมัครงาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,600 บาท ค่าใช้สอย 900 บาท และค่าวัสดุ 17,000
บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 21,500 บาท
17. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทาหรือการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีต่อไป ซึ่งพบว่ามีนักเรียนระดับชั้น ปวช. มีผู้สาเร็จการศึกษา 377 คน ศึกษาต่อ
338 คน และทางาน 22 คน ว่างงาน 17 คน ส่วนนักศึกษาระดับชัน้ ปวส. มีผู้สาเร็จการศึกษา 213 คน ศึกษาต่อ 130
คน ทางาน 23 คน และว่างงาน 37 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท
18. แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา
งานแนะแนวอาชี พ และจั ด หางาน ได้ ด าเนิ น โครงการแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ ภายในสถานศึ ก ษา ในวั น
พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อแนะนาวิทยาลัยฯ แนะนาแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 300 คน โดยนายวิศรุต อินแหยม ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
สุพรรณบุรี เป็นวิทยากร ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 4,000 บาท และค่าวัสดุ 4,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น
8,000 บาท
19. แนะแนวการศึกษาต่อ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2558-มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อแนะนาวิทยาลัย แนะนาแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับโรงเรียนที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 งานแนะแนวและจัดหางานได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อทั้งหมด 7 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
2. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
3. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
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4. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
5. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
6. โรงเรียนวัดวังกุ่ม
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
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กลยุ ทธ์ท่ี 3 : ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
งานทะเบียน ได้จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จานวน 530
คน และปวส.1 จานวน 304 คน เพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษาจนจบหลักสูตรและบัตรประจาตัวยังใช้
ร่วมกับงานอื่นๆ ภายในสถานศึกษาได้อีกด้วย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 49,920 บาท
2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
ฝ่ายวิชาการ และงานกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.
2558 ณ วิท ยาลั ย อาชีวศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เพื่ อ เพิ่ ม พู น และพั ฒ นาทั ก ษะของนั ก เรี ย น นั ก ศึก ษาทางด้ า นความรู้
ความชานาญ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ นาไปใช้ในการประกอบอาชีพและการ
ดารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในการดาเนินโครงการในครั้งนี้ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับต่อไป
ตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์ การวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ ผลการแข่งขันมีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะกาแฟโบราณ โดย นางสาวกาญจนาพร เฮงตระกูล และนางสาว
รสสุคนธ์ เณรนุราช
- รางวัล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 การแข่ง ขัน ทั ก ษะการจั ด ท าและเสนอขายรายการน าเที่ ย ว ระดั บ ปวช. โดย
นางสาวจิตติพร วรรณภูติ และนางสาวภัทราภรณ์ ไตรเวทย์
- รางวัล ชนะเลิศ อั นดั บ 1 การแข่งขัน ทั กษะการจั ดทาและเสนอขายรายการน าเที่ ยว ระดั บ ปวส. โดย
นางสาวศิริลักษ์ อินทญาติ และนางสาวสุนสิ า พุฒวิ รรธนะ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย โดยนายณัฐพงศ์ แพจั่น และนางสาวอมรรัตน์ เกตุอุดม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น โดยนางสาวณัฐกานต์ สาลีสาย,
นางสาวกันต์กมล ไทยวงษ์ และนายพิชยุตม์ ทับทองดี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม “การออกแบบและการตัดเย็บ
ชุด นอนวัยรุ่นหญิ งอายุ 15-20 ปี ” ระดั บ ปวช. โดยนางสาวพิมพ์วิภา ไชยวิเศษ, นางสาวธันย์ชนก เรือ งศรี และ
นางสาวจุฑาภรณ์ พิมพ์ขันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม “การประยุกต์ดอกไม้แบบไทย”
ระดับ ปวส. โดยนายจักรพงศ์ สุวรรณรัตน์, นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น และนางสาวศิริรัตน์ มณีวงศ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม “โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
การบัญชี” ระดับ ปวส. โดยนางสาวณัฐนันท์ น้าใจดี และนางสาววนัสนันท์ จินดานนท์
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ The Marketing Challenge ระดั บ ปวช. โดยนางสาว
กนกวรรณ แซ่แต้, นางสาวจารุวัลย์ ปาลกะวงษ์ และนางสาวณัฐวรรณ ศิลาวัชรพล
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารเป็นชุด (Set Menu) ระดับ ปวช. โดย
นายกฤษดากร โพธิ์ศรี, นางสาวเบญจรัตน์ ธนะตระกูลพาณิช และนางสาวจรัสพรรณ แสงทอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์ชาย โดยนายกฤษดา เรืองวิทย์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์หญิง โดยนางสาวรัชนิกร ทองย้า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ โดยนางสาวณัฐ
ชา สุริยวงศ์ และนายกิตตินันท์ กุลพิพัฒน์รัตน์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ ชาย โดยนายอภิสิทธิ์ จันทร์เชียงศรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง โดยนางสาวเจนจิรา ศักดาจรัส

วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะครูนานักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการองค์ การวิชาชีพฯ และแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ณ อาชีวศึ กษาจังหวัด นครสวรรค์
ผลการแข่งขันมีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว ระดับ ปวช. โดย นางสาวจิตติพร
วรรณภูติ และนางสาวภัทราภรณ์ ไตรเวทย์
- รางวัลชนะเลิ ศอั นดั บ 1 การจั ดนิทรรศการองค์ก ารมาตรฐานดีเด่ น โดย นางสาวณั ฐกานต์ สาลีส าย
นางสาวกันต์กมล ไทยวงษ์ และนายพิชยุตม์ ทับทองดี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ โดยนางสาวณัฐชา สุริยวงศ์
และนายกิตตินันท์ กุลพิพัฒน์รัตน์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครัง้ นี้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุทั้งสิ้น 230,194 บาท
3. นาเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน นักศึกษาในงานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ทาพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
โดยมีการทาบุญเลี้ยงพระ การจัดนิทรรศการ และการสาธิตผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้นาเสนอ
ผลงานของตนเองตามสาขาวิชาที่เรียน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 197,400 บาท
4. วันสุนทรภู่
แผนกสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาไทย) ได้ดาเนินโครงการวันสุนทรภู่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย และยกย่องสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลก
ซึ่งมีการจัดการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพหัวข้อ “สดุดสี ุนทรภู”่ รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวชุติมา สะราคา
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5. วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มวิชาภาษาไทย ได้ดาเนินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย และตระหนักถึง
ความสาคัญต่อการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยจัดประกวดการคัดลายมือ การแต่งคาขวัญ และการแต่งคาขวัญ
ผลการประกวดมีดังนี้
การประกวดคัดลายมือ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอรสา จาดโนรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสลิลทิพย์ บุญมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวรัตนา สดคมขา
การประกวดเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวปวีณา สกุลดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวนาตยา สุทธิวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวปิตณ
ิ ัฐ น้อยสกุล
การประกวดแต่งคาขวัญ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวรสทร พุกพาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวชนิกานต์ แสงขาว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นานปณิธาน
พิมพ์รุน

6. วันคริสต์มาส
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์การเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวงรัชกาลที่ 9
7. ส่งเสริมคุณธรรมในงานธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
ความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
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8. จัดดอกไม้วันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินการจัดดอกไม้วันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช วันพระนเรศวรมหาราช วัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันเจษฎาบดินทร์ วันจักรี วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มโี อกาสปฏิบัตงิ านตามสถานการณ์จริง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 35,000 บาท
9. ธนาคารโรงเรียน
แผนกวิชาการบัญชี ได้ดาเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้บริการรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียน
นักศึกษาและบุค ลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมไปถึ งบุคลากรภายนอกผู้สนใจเก็บออมเงินและเข้าร่วมโครงการกั บ
ธนาคารโรงเรียนและยังเป็นสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์
จริงในการฝึกงานด้านการธนาคาร ในการนีธ้ นาคารโรงเรียน ได้จัดโครงการ “รักแม่จึงออม” มีผู้เข้าร่วมโครงการ 101
คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท
10. คุณธรรมนาความรู้สู่การประกอบอาชีพ
แผนกวิชาการบัญ ชี ได้ด าเนินโครงการคุณ ธรรมน าความรู้สู่การประกอบอาชีพ ในวัน ที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนานักเรียน นักศึกษา จานวน 1832 คน เข้าร่วมทาบุญปิด
ทองขอพรหลวงพ่อโต ถวายสังฆทาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้มีคุณธรรมนาไปสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืน
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 7,000 บาท
11. พัฒนาจิตสู่วัยใส
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้ดาเนินโครงการพัฒนาจิตสู่วัยใส เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์สู่การประพฤติ
ปฏิบัตติ นที่ดงี ามให้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วยหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา
12. คุณธรรมนาใจสู่การเป็นนักเรียนที่ดี
แผนกวิชาการโรงแรม ได้จัดโครงการคุณธรรมนาใจมุ่งสู่การเป็นนักเรียนที่ดีเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนที่เป็นเยาวชน
เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
13. ไหว้ครูช่างแผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาการออกแบบ ได้จัดพิธีไหว้ครูช่างในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพื่อแสดงความ
คารวะยอมรับนับถื อครูบาอาจารย์ เพื่อ ให้ เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ให้ เจริญ ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ มีศิษย์เก่าแผนกวิชาศิลปกรรมและคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าตอบแทน 3,000 บาท ค่าใช้สอย 5,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
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14. ไหว้ครูช่างแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้จัดพิธีไหว้ครูช่างในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพื่อแสดง
ความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและ
ประเทศชาติ มีศิษย์เก่าแผนกวิชาศิลปกรรมและคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าตอบแทน 3,000 บาท ค่าใช้สอย 5,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
15. บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ทางด้ า นวิ ช าการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและกิ จ กรรมการอนุ รัก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ไทย
เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุ นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคั ญ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้ งรู้จัก
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรูจ้ ักการช่วยเหลือสังคม ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้
5.1 กิ จ กรรมองค์ ก ารวิชาชีพ จั ด ให้ มีก ารเลือ กตั้งคณะกรรมการองค์ ก ารวิชาชีพ เพื่ อ หาผู้ น ามาพั ฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในรูปของสถานศึกษารวมทั้งให้ผู้นาสมาชิกองค์การวิชาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ห่ า งไกลยาเสพติ ด และมี ส านึ ก ในปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามสมานฉั น ท์ และวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย โดยใช้
งบประมาณ 241,670 บาท

5.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้นาลูกเสือเนตรนารี วิสามัญระดับชั้น ปวช.
1 ทุกแผนกวิชาเข้า ค่ายภาคกลางวัน Day camp ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เพื่อฝึกซ้อมก่อนที่จะไปเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรม ในวันที่ 6-8 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณั ฐ อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยใช้งบประมาณ 99,330 บาท

5.3 กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ คือ การเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า จะมีการ
สวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 116,130 บาท
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5.4 กีฬาและนันทนาการ คือ การจัดให้แต่ละชมรมวิชาชีพมีกิจกรรมนันทนาการขึ้น เช่น การแสดงละคร
การประกวดร้องเพลง การแข่งขันกีฬา เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 204,050 บาท

5.5 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ คือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2558
นางสาวกันต์กมล ไทยวงษ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 การบัญชี รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม จากธนาคารออมสิน
16. อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ดาเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระหว่าง
วันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ณ เขาวงกฎ ตาบลสนามแจง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝัง
อุดมการณ์ สู่การประพฤติป ฏิบัติตนที่ดีงามให้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วยหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา และให้
นัก เรีย น นัก ศึ กษานาหลัก ธรรมทางพระพุ ทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อี กทั้ งยังเป็น การปลูก ฝั งคุ ณ ธรรม 3
ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรคู้ ุณ และความสมานฉันท์อยูก่ ันอย่างสันติสุข โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1
จานวน 528 คนและนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 จานวน 304 คน เข้าร่วมโครงการ และใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย
ทั้งสิ้น 72,000 บาท

17. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
วิทยาลัย อาชีว ศึกษาสุ พ รรณบุ รีส่ งเสริม ให้ นั ก เรียน นั ก ศึก ษาได้ ทากิ จ กรรมร่วมกั บหน่วยงานภายนอก
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ การทางานร่วมกับผู้อ่ืน การยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และยังช่วย
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิ ศประเภทสิ่งประดิษฐ์ข องใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมั ธยมศึก ษา/อาชีวศึกษา
(ปวช.) จากส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ในโครงการประกวดสร้า งสรรค์
สิง่ ประดิษฐ์จากวัดสุเหลือใช้ ปีการศึกษา 2558 ได้แก่ นายรักษิต บุญนาค
- รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน ปีการศึกษา 2558 ได้แก่
นางสาวกันต์กมล ไทยวงษ์
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2559 ได้แก่ นางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์
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- ได้ รับ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ในการประกวดคลิ ปวีดี โอ หั วข้ อ
“เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ประจาปี 2559 ได้แก่นายไพรัช จันทร์ไข่, นายสิรภพ เมฆช้าง และนางสาวศิริลักษณ์ ทองคา
- ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (4 ปี) ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จากสถาบัน
ขงจือ่ เส้นทางสายไหมทางทะเล ได้แก่ นายสุจิโรจน์ สิทธิมาศ
18. การประชุมผู้ปกครอง
งานครูที่ปรึกษา ได้ดาเนินโครงการประชุมผู้ปกครองประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และประชุมผู้ปกครองประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 ณ บริเวณโดมรวมน้าใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการแนะนา ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ หรือ
ข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติตัว
ให้อยูใ่ นระเบียบวินัยของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 4,000 บาท
19. เกียรติบัตรเรียนดีและประพฤติดี
งานครูที่ปรึกษาได้มอบเกียรติบัตรเรียนดีและประพฤติดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มผี ลการเรียนสะสมตัง้ แต่
3.75 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ จานวน
2,000 บาท
20. ผู้ประสานสิบทิศ
งานครูที่ปรึกษาได้คัดเลือกตัวแทนแต่ละห้องเรียนจานวนห้องละ 3 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษาในแต่
ละห้องเรียนโดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเอกสาร ข้อมูล และอื่น โดยให้ตัวแทนไป
ประสานกับสมาชิกในแต่ห้อง เพื่อให้ การดาเนินงานทุกกิจกรรทมบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เป็นค่าวัสดุ 1,500
บาท
21. เพิ่มพูนปัญญาเลิศและกลุ่มดูแลพิเศษ
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากจัดกิจกรรมไม่ทันระยะเวลา
22. อบรมวินัยจราจร
งานปกครอง ได้ดาเนินงานโครงการอบรมความรู้วินัยจราจร ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ
บริเวณโดมรวมน้าใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญ ดาบตารวจทัดเทพ ตะโถพร มาให้ความรูเ้ กี่ยวกับวินัย
จราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษา และเทศกาลลอยกระทง ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 226 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น จานวน 2,000 บาท
23. เครื่องแบบสวย
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการเครื่องแบบสวย โดยคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่แต่งกายเรียบร้อยเป็ น
แบบอย่างที่ดีเข้ารับเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ จากนางทองพราว ฮวบหิน รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชี วศึกษา
สุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
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24. ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
งานปกครองได้ดาเนินโครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา โดยได้จัดเวรตรวจตราพื้นที่รอบ ๆ วิทยาลัย
เพื่อไม่ให้นักเรียน นักศึกษาประพฤติผิดกฎระเบียบของวิทยาลัย และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการมั่วสุมต่าง ๆ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
25. บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
งานปกครองได้ด าเนิน การแก้ ไขปั ญ หาด้านความเสี่ ยงต่าง ๆ 5 ด้ าน คือ ด้ านความปลอดภั ย ด้ านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม และด้านการพนันและการมั่วสุ่ม โดยการออกตรวจความเรียบร้อยทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้มีพฤติกรรมที่ดีและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,000 บาท
26. ตรวจความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
งานปกครองได้จัดเวรตรวจตรานักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติที่ดี และตรวจ
ตราตามห้องน้าชายเพื่อป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาห่างจากความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาทและการมั่วสุม่ ต่าง ๆ
27. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานแนะแนวอาชีพ และจั ด หางาน ได้ ด าเนิ น โครงการปฐมนิ เทศนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ในวั น พุ ธ ที่ 4
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โดมรวมน้าใจ วิทยาลั ยอาชีวศึก ษาสุ พ รรณบุ รี เพื่ อท าความเข้ าใจในนโยบายต่าง ๆ
ให้ตรงกันมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท และค่าวัสดุ 20,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น
25,000 บาท
28. จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา จานวน 1,000 เล่ม แจกให้กับนักเรียน
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 2 เพื่อให้ทราบถึงระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับและการจัดการเรียนการสอน ระบบงานทะเบียน งานวัดผล งานปกครอง เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน 50,000 บาท
29. จัดหารายได้ระหว่างเรียน
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ประสานกับสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครงานต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ทราบเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และมีโอกาสทางาน
เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
30. การให้บริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการให้บริการงานกองทุ นให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา เพื่อ ให้
นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้มีรายได้นอ้ ยและรายได้มาก โดยจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้มรี ายได้นอ้ ยที่มีปัญหาด้านการเงินและประสงค์จะเข้าเรียนได้มโี อกาสศึกษาเล่าเรียน
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เท่าเทียมกับผู้อืน่ และในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้สัมภาษณ์ผู้ยื่นเรื่องกู้เงิน กยศ. ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีผู้กู้รายเก่า จานวน 165 คน และผู้กู้รายใหม่ จานวน 88 คน
31. เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งในระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในศึกษาต่อ
32. ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
งานสวั ส ดิ ก ารพยาบาลและหอพั ก ได้ ด าเนิ น โครงการตรวจสุ ข ภาพและหาสารเสพติ ด ให้ กั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยฯ จานวน 1,935 คน โดยใช้งบประมาณคนละ 150 บาท เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญ หาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและสารเสพติดในสถานศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้น ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศุภมิตรเป็น ผู้ตรวจ
และใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 290,250 บาท
33. การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้ทาประกันอุบัตเิ หตุให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
จานวน 1,935 คน กั บทางบริษัท สยามซิต้ี อินชัวรันส์ จ ากั ด โดยใช้งบประมาณคนละ 150 บาท ซึ่งมีระยะเวลา
คุ้มครอง 4 เมษายน 2559 ถึง 4 เมษายน 2560 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 290,250 บาท
34. จัดซื้อเวชภัณฑ์
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้จัดซือ้ เวชภัณฑ์ไว้ที่หอ้ งพยาบาลเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลกรของสถานศึกษาเมื่อเจ็บป่วย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน้ 10,000 บาท

35. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด เพื่อไม่ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท
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กลยุ ทธ์ท่ี 4 : เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดทาข้อสอบเพื่อการพัฒนาการประเมินผลการเรียนของนักเรียน
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากจัดกิจกรรมไม่ทันตามระยะเวลา
2. สอนซ่อมเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ทาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 2000-1301 จานวน
ผู้เรียนทั้งหมด 101 คน ได้ทาการซ่อมเสริมผู้เรียนที่เรียนช้าทาให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การวัดผลของวิทยาลัยฯ 100 คน
จากจานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 99
3. ศึกษาความคิดเห็นที่ผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาสามัญ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้ศกึ ษาความคิดเห็นที่ผู้เรียนมีตอ่ การจัดการเรียนสอนของกลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งสอน
ทั้งหมด 7 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
พลศึกษา และภาษาจีน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น จาแนก
ตามกลุ่มวิชา พบว่านักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาของกลุ่มวิชา
สามัญในระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยระหว่าง 3.26 – 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง .27 - .64 ดังนี้
กลุ่มวิชาสามัญ จานวนกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
คณิตศาสตร์
284
3.66
.43
มากที่สุด
วิทยาศาสตร์
144
3.65
.48
มากที่สุด
สิ่งแวดล้อม
112
3.26
.64
มากที่สุด
ภาษาไทย
205
3.66
.44
มากที่สุด
ภาษาอังกฤษ
750
3.53
.53
มากที่สุด
ภาษาจีน
137
3.90
.27
มากที่สุด
สังคมศึกษา
342
3.54
.53
มากที่สุด
พลานามัย
239
3.26
.63
มากที่สุด
4. เรียนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่องานอาชีพ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยคุณครูทัศนีย์ กาญจนประกิจ ได้สอนซ่อมเสริมให้ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผล
การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ต่า เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัย
5. จัดทาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้จัดทาสื่อการสอนวิชาเบเกอรี่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนทาให้ ผู้เรียน
อยากรู้อยากเรียนมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 1,000 บาท และค่าวัสดุ 1,000 บาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,000 บาท
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6. อบรมสัมมนาครูผู้สอนและครูฝกึ ในงานธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้เห็นความสาคัญเรื่องการจัดการเรียนการสอนจึงส่งครูในแผนกเข้าร่วมอบรมสัมมา
ครูผู้สอน เพื่อพัฒนาครูให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และนามาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน
7. พัฒนาครูธุรกิจอาหารสู่ครูยุคใหม่
แผนกวิชาธุรกิจอาหารเห็นความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลจึงให้
ครูในแผนกเข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรและผู้เรียน
8. เรียนเพิ่มเติมฝัน
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ส่งเสริมให้คุณครูในแผนกวิชาเรียนต่อ เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. พัฒนาสื่อการเรียนดอกไม้สดและวิชาศิลปะประดิษฐ์
แผนกวิชาคหกรรมได้ผลิตสื่อเพื่อช่วยในการเรียนการสอนให้สะดวกและเข้าใจง่าย และให้ครูผู้สอนก้าวทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการเขียนแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพแผนกวิชาคหกรรม
10. พัฒนาศักยภาพสู่ความสาเร็จ
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 แผนกวิชาการบัญชี ได้เชิญ ดร. กฤชนันท์ ภูส่ วาสดิ์ มาบรรยายเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพสู่ความสาเร็จให้กับคณะครู จานวน 11 คน และนักศึกษา จานวน 120 คน เพื่อเป็นการพัฒนาครู
และนักศึกษาให้มีศักยภาพเพื่อประสบความสาเร็จในอนาคตต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 4,000 บาท
และค่าใช้สอย 4,000 บท
11. การจัดทาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้สนับสนุนผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เยนมาทางด้านวิชาชีพและความรู้อ่ืน
ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดทาสื่อนวัตกรรม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 1,500 บาท
12. ครูยุคใหม่ใส่ใจความรู้
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้ส่งเสริมให้คุณครูในแผนกได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาในด้านวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม และนามาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
13. อบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจแก่ครูในสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตร "การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคนโรงแรม"
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคนโรงแรม เพื่อให้
ผู้เรียนสาขาการโรงแรมได้พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการพูด การแต่งกาย และมารยาททางสังคม เพื่อนาไปใช้ในการ
เรียนและชีวิตประจาวัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 8,000 บาท ค่าใช้สอย 2,000 และค่าวัสดุ 2,000 บาท
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14. สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรม ได้จัดโครงการจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนการโรงแรมมีความรู้
ความเข้าใจในรายวิชาที่เรียนซ่อมเสริมเพิ่มขึ้น
15. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแก่นักเรียนแกนมัธยม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ได้ดาเนินโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมั ธยม
โดยสอนการทาพวงกุญแจรูปสัตว์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 56 คน เพื่อให้
ความรู้แก่นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และนาไปประกอบอาชีพอิสระ โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าวัสดุทั้งสิ้น 18,000 บาท
16. นิเทศการสอนครูผู้สอนของสถานศึกษา
งานพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ประเมินการสอนของครูผู้สอนทั้ง 12 สาขาวิชา จานวน 83 คน
เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรีย นการสอนในรายวิชาต่ า ง ๆ และน าไปสู่ คุ ณ ภาพการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนาผลไปพัฒนาด้านหลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่อง
17. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และการประกวดการจัดทาแผนการเรียนรู้
งานหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในและคู่มือการจัดการเรียน
การสอนทาให้ การสอนเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้า งขวัญ ก าลังใจในการจัดทา
แผนการสอนจึงมอบรางวัลแผนการสอนดีเด่นให้แก่ครูผู้สอน
18. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
งานวัดและประเมินผล ดาเนินการประเมินผลการเรียน โดยมีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ในด้านความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีแบบวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลตลอดปีการศึกษา เพื่อแจ้งผลการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่กาหนด โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
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กลยุ ทธ์ท่ี 5 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
1. จัดซื้อวัสดุฝกึ และวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
วิท ยาลั ย อาชีว ศึ ก ษาสุ พ รรณบถรี โดยคณะกรรมการบริ ห ารสถานศึก ษาได้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นวัสดุสาหรับฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติ
เกิดการเรียนรู้ และได้ส่ือเรียนรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น มีวัสดุเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน และส่งผลไปถึงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้ใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

ที่

แผนกวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สามัญสัมพันธ์
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร
คหกรรม
การบัญชี
การขายและการตลาด
ธุรกิจค้าปลีก
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
รวม

ภาคเรียนที่ 2/2558
จานวน
ค่าวัสดุ
เป็นเงิน
ผู้เรียน
ต่อหัว
1,355
70 94,850
19
1,300 24,700
95
1,300 123,500
58
1,300 75,400
28
1,300 36,400
347
230 79,810
82
230 18,860
71
230 16,330
90
400 36,000
236
300 70,800
118
400 47,200
70
400 28,000
58
800 46,400
83
600 49,800
1,355
- 748,050

ภาคเรียนที่ 1/2559
จานวน ค่าวัสดุ
เป็นเงิน
ผู้เรียน
ต่อหัว
1,595
70 111,600
39
1,300 50,700
97
1,300 126,100
89
1,300 115,700
42
1,300 54,600
365
230 83,950
85
230 19,550
103
230 23,690
94
400 37,600
237
300
71,100
179
400 71,600
92
400 36,800
70
800 56,000
103
600 61,800
1,595
- 920,840
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รวม
2 ภาค
เรียน
206,500
75,400
249,600
191,100
91,000
163,760
38,410
40,020
73,600
141,900
118,800
64,800
102,400
111,600
1,668,890
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2. งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าวัสดุสานักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของงานต่าง ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้
ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

613,080.80

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

81,000.00

1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

23,000.00

งานครูที่ปรึกษา

1 งานบริหารงานทั่วไป

งาน

จานวนเงิน

1.1 งานสารบรรณ

25,000.00

2

1.2 เอกสารการพิมพ์

15,000.00

3 งานปกครอง

15,000.00

4

25,000.00

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

392,921.80

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

8,000.00

2 งานบุคลากร

11,035.00

5 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

5,000.00

3 งานการเงิน

15,000.00

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

5,000.00

4 งานการบัญชี

15,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

97,000.00

5 งานพัสดุ

1

งานวางแผนและงบประมาณ

18,000.00

6 งานอาคารสถานที่

79,973.00
8,751.00

2

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

12,000.00

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

40,000.00
10,400.00

ฝ่ายวิชาการ

124,932.00

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

30,000.00

2 งานวัดผลและประเมินผล

30,000.00

7,000.00
40,000.00
20,000.00
-

รวมทั้งสิ้น 916,012. บาท

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด
3.1 งานห้องสมุด

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

29,932.00

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

5,000.00

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

18,000.00

5 งานสื่อการเรียนการสอน

12,000.00

3. ปรับปรุงงานบุคลากร
งานบุคลากรได้จัดซือ้ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการปริน้ ท์งาน
เอกสารต่าง ๆ และให้บริการสาหรับผู้มาขอใช้บริการ
4. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานพัสดุ
งานพัสดุได้จัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,500 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ให้ดีกว่าเดิม
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5. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่ ได้ ด าเนิ น โครงการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ น ามาใช้ป ระโยชน์ ภ ายในวิลั ยฯ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 327,000 บาท ซึ่งจัดซือ้ วัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้
1. เครื่องซักผ้า จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท
2. โต๊ะขาชุบโครเมียม จานวน 40 ตัว เป็นเงิน 118,000 บาท
3. เก้าอี้จัดเลีย้ งขาชุบโครเมียม จานวน 80 ตัว เป็นเงิน 64,000 บาท
4. เก้าอี้หอ้ งประชุม จานวน 150 ตัว เป็นเงิน 75,000 บาท
5. พัดลมติดผนัง จานวน 20 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารเรียน 5 เพื่อให้ครอบคุลมพื้นที่ภายใน
วิทยาลัย และป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการและนักเรียน นักศึกษา โดยได้ดาเนินการติดตั้งกล้อง
จานวน 16 จุด ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 16,000 บาท ค่าวัสดุ 84,000 บาท และค่าครุภัณฑ์เป็นเครื่องบันทึกภาพ
16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 140,000 บาท

7. ดูแลรักษาเครื่องกรองน้าภายในวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการซ่อมบารุงล้างทาความสะอาดเครื่องทาน้าเย็นทุก 3 เดือน และเปลี่ยนสาร
กรองน้าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้า
ดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 19,207 บาท

8. การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการตรวจสอบและซ่อมบารุงลิฟต์ บริเวณอาคาร 2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้
งานอย่างสม่าเสมอ และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 20,000 บาท
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9. จัดสร้างตาข่ายป้องกันนกด้านหลังอาคาร 5
งานอาคารสถานที่ได้จัดสร้างตาข่ายปกกันนกด้านหลังอาคาร 5 เพื่อป้องกันนกพิราบ เนื่องจากด้านหลัง
อาคาร 5 มีน กพิ ราบจ านวนมากมาอาศั ยท ารังขยายพั น ธุ์ และถ่ ายมู ล ทิ้งไว้เป็ น แหล่ งสะสมของเชื้อ โรค โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 200,000 บาท

10. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงให้งานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ให้บริการกับการจัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึน้ ภายในวิทยาลัยฯ เช่น เป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ ค่าจ้างกั้นห้องอาคาร 5 ค่ าติดผ้าม่านอาคาร 5 ค่าย้ายมู่ลี่ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท
11. ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และน่า
อยู่ ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุ 20,000 บาท

12. ปรับปรุงห้องเรียน
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงห้องเรียน โดยซ่อมแซมในส่วนที่ชารุด และนาพัดลมติดเพดาน
ไปติดให้กับห้องเรียนที่พัดลมชารุดเนื่องจากของเดิมมีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน
นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 30,000 บาท
13. ปรับปรุงห้องเรียน 425
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงห้องเรียน 425 เพื่อปรับเปลี่ยนไปเป็นห้องคอมพิวเตอร์ของ
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 160,000 บาท และค่าครุภัณฑ์เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ 41
ตัว ตัวละ 2,500 เป็นเงิน 102,500 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 262,500 บาท
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14. ปรับปรุงห้องเรียน 541
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงห้องเรียน 541 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย พร้อมใช้ในการเรียน
การสอน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมงบประมาณทัง้ สิน้ 55,000 บาท
15. ปรับปรุงห้องเรียน 542
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงห้องเรียน 542 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย พร้อมใช้ในการเรียน
การสอน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 55,000 บาท

16. จัดสร้างบ่อดักไขมันอาคาร 2
งานอาคารสถานที่ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างบ่อดักไขมันอาคาร 2 เป็นค่าใช้สอย 20,000 บาท และ
ค่าวัสดุ 80,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 100,000 บาท แต่ไม่ได้จัดทาเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร 5 ทาให้
ต้องกันพืน้ ที่บางส่วนให้ผู้รับเหมาจัดวางวัสดุ
17. ส้วม HAS
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการพัฒนาดูแลห้องส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่ง
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
ความสะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) โดยทาการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง
ซ่อมบารุงก๊อกน้า สายฉีดชาระ กระจก ที่ใส่สบู่ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS และให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 20,000 บาท

18. บารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
งานอาคารสถานที่ได้ รับงบประมาณในการดาเนินการบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นค่าใช้สอย 20,000
บาท และค่าวัสดุ 20,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท แต่ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากการไฟสุพรรณบุรี
ขอเลื่อนการทางานจนสิน้ สุดงบประมาณ
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19. จัดสร้างห้องพักครูอาคาร 5 ชั้น 4
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการจัดสร้างห้องพักครูอาคาร 5 ชั้น 4 เพื่อใช้เป็นสถานที่เตรียมการสอนและ
พักผ่อนของครู โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 19,900 บาท

20. จัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
งานอาคารสถานที่ ได้จัด เตรีย มโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลัก เมืองสุ พ รรณบุ รีในงานประเพณี ทิ้งกระจาด วันที่ 13
สิงหาคม 2557 พร้อมทั้งอาหารคาว หวาน บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ เพื่อไหว้ขบวนแห่เทพเจ้า โดยใช้งบประมาณเป็น ค่า
วัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท

21. เปลี่ยนผงเคมีถงั ดับเพลิง
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานทันทีที่เกิด
เหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 55,000
บาท

22. จัดซื้อครุภัณฑ์งานทะเบียน
งานทะเบียนได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบหัวเข็ม จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทางานด้านเอกสาร และไว้
สาหรับบริการให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 8,000 บาท
23. ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 332
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อนามาปรับปรุงห้องเรียน 332 ให้มีความน่าเรียนและพร้อมใช้ โดย
ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท
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24. ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชา คหกรรม 231
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดซื้อ โต๊ะปฏิบัติงาน จานวน 6 ตัว และเก้าอี้ปฏิบัติงาน 30 ตัว เพื่อไว้ใช้ในการเรียน
การสอน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 33,000 บาท
25. ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารขาย ห้อง 121,123
แผนกวิขาการขายและการตลาด ได้จัดซื้อ ไมโครโฟน จานวน 6 ตัว และขาตั้งไมโครโฟน จานวน 2 ตั ว
เพื่อใช้ในการสอนของครูในแผนกวิชาการขายและการตลาด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 8,140 บาท
26. ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารขายตรง (Direct Sale)
ไม่ได้ดาเนินโครงการ
27. ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาการเลขานุการได้จัดซื้อไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จานวน 5 ชุด เพื่อใช้ในการสอนของครูในแผนก
วิชาการเลขานุการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 5,000 บาท
28. พัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ห้อง 251
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงห้องเรียน 251 ให้มีความน่าเรียนมากยิ่งขึน้ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
29. ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 234
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ปรับปรุงห้องเรียน 234 เพื่อให้มีความน่าเรียนและพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้น
30. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก "Smart Computer Graphic/Animation Lab Classroom"
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้ปรับปรุงห้องเรียน 424 เป็นห้องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก “Smart Computer
Graphic/Animation Lab Classroom” เพื่ออานวยความสะอวกในการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น และส่งเข้า
ประกวดห้องเรียนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยจัดซื้อ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ชุดติดตั้ง TV
ขนาด 55 นิ้ว แบบแขวนผนัง จานวน 1 ชุด และชุดคอลโทนระบบ LAN จานวน 1 เครื่อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 71,600 บาท
31. ปรับปรุง Server ประมวลผลโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษาได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
35,000 บาท เพื่อใช้สาหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาได้ทันตามกาหนดเวลา
32. จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร และวารสาร
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
ทั้งสิ้น 199,844.30 บาท
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33. จัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อใช้ใน
การพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้มาขอใช้บริการ
34. จัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดทาสื่อโสตทัศนอุปกรณ์
งานสื่อการเรียนการสอนได้จัดซือ้ ไมลอย จานวน 2 ชุด เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จานวน 6 เครื่อง และแฟลต
กล้อง จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 193,000
บาท
35. ปรับปรุงระบบสารองไฟฟ้าสาหรับเครื่องแม่ข่ายข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1000 VA จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 42,800 บาท
เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
36. พัฒนาระบบห้องอินเตอร์เน็ต
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ปรับปรุงระบบห้องอินเตอร์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้ นข้อมู ลสารสนเทศสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่ าวัส ดุ 120,000 บาท และค่ า
ครุภัณฑ์ 23,000 บาท
37. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง
และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้พมิ พ์งานและปริน้ ท์งานเอกสารต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุ 5,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 25,000 บาท
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กลยุ ทธ์ท่ี 6 : เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
1. ประเมินโครงการวิชาชีพ
ตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารโครงการวิชาชีพ เป็ น รายวิชาในหมวดวิชาชีพ ที่ จั ด ให้ นั ก เรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา
ต้องทาโครงการวิชาชีพในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ด้านโครงการ
วิชาชีพไปใช้ประโยชน์ในอนาคตตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยฯ ได้จัด
ประเมินโครงการวิชาชีพสาหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 จานวน 141 โครงการ และปวส. 2 จานวน 119 โครงการ
และผ่านการประเมินทั้งหมด ในการจัดกิจกรรมครั้งนีใ้ ช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท
2. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว อันเป็นพระบิดา
แห่ ง วิ ท ยาศาสตร์ ไทย และกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยผู้ อานวยการฉัน ทนา พิพัฒ น์บรรณกิจ เป็น ประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
3. โครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่ ม วิชาวิทยาศาสตร์ได้ จัด การเรีย นการสอน โดยส่ งเสริม ผู้ เรียนให้ ทากิ จ กรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาคาตอบด้วยตนเองด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระหว่าง
วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
โครงงานเรื่องการพัฒนาชาชงสมุนไพร Star Gooseberry Leaves รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ ปวช.
นางสาวอารยา
บุญยอด
นางสาวสุพัตรา
นุชเสียงเพราะ
นางสาวนาตยา
สุทธิวรรณ
คุณครูสุทธิ
อัมรินทร์ (ครูที่ปรึกษา)
คุณครูณัฐญา
อัมรินทร์ (ครูที่ปรึกษา)
โครงงานเรื่องการศึกษาการดูดซับน้ามันตะไคร้หอมของไม้โสน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวส.
นายกรรชัย
อินทร์โพธิ์
นางสาวเยาวเรส
ไชยประเสริฐ
นางสาวนัทธมน
ธรรมสาร
คุณครูภิญญดา
อยู่สาราญ (ครูที่ปรึกษา)
คุณครูพัฒน์พินันท์
อยู่สาราญ (ครูที่ปรึกษา)
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4. พัฒนาโครงการวิชาชีพธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ให้ผู้เรียนจัดทาโครงการวิชาชีพ จานวน 3 โครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด
วิเคราะห์กระบวนการสร้างผลงานด้านวิชาชีพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท
5. โครงการวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได้ให้นักศึกษา ระดับ ปวช.3 จัดทาโครงการวิ ชาชีพจานวน 3 โครงการ และนักศึกษา
ระดับ ปวส. จานวน 8 โครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์กระบวนการสร้างผลงานด้านวิชาชีพ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
6. จัดทานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการเรียนรู้
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดทาสื่อการสอน เรื่องการพับผ้าเช็ดปาก มาสอนให้แก่นักเรียนสาขาการโรงแรม
และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 2,000
บาท
7. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการวิชาชีพ
แผนกวิชาการโรงแรมได้ให้นั กเรียนจัดทาโครงการวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทาเป็น ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้จัดทาโครงการวิชาชีพ จานวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. การ
สารวจความพึงพอใจของแขกที่เข้ามาใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมสองพันบุรี 2. สารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มาใช้บริการห้องพักของโรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ และ 3. ครีมสปาเท้าสมุนไพร โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000
บาท
8. การทาวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในสถานศึกษา
งานวิจัยพัฒ นา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึ กษาทาวิจัยสถาบัน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ทาวิจัยสถาบัน จานวน 17 เรื่อง โดยใช้งบประมาณเป็นใช้สอย 23,360 บาท และค่าวัสดุ
26,640 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ดังนี้
1. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการใช้ห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง ของแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์ (ห้อง Science Tech) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการใช้ห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง ของแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์ (ห้องพุทโธโลยี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
3. การศึก ษาเปรีย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ของการรับนั ก ศึก ษาด้ วยการให้ โควตาและการสอบคั ด เลือ ก ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
4. ความคาดหวังของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปี
การศึกษา 2558
6. การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน นักศึกษาด้านการจัดการศึกษา ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
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7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเข้า ศึกษา และความคาดหวังของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อแผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษา และความคาดหวังของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อแผนก
วิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
9. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา
2558
10. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
11. ความคาดหวังและการยอมรับของสถานศึกษาจากชุมชน/สังคม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปี
การศึกษา 2558
12. การศึกษาคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาตามความคาดหวังของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
13. การสร้างสื่อนาเสนอเพื่อส่งเสริมให้นักเรีย น นักศึกษาปฏิบัติตนตามแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
14. มูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
15. การพัฒนาสื่อนาเสนอคุณธรรม จริยธรรมที่พึงปฏิบัติสาหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
16. พัฒนาสื่อมัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรู้ศัพท์วิชาชีพ ด้านพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาหรับนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2558
17. การสร้างมัลติมีเดียเพื่อนาเสนอภาพลักษณ์ของแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปี
การศึกษา 2558
9. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดทาสิ่งประดิษฐ์ 1. ซอสมะละกอ (สาหรับผัด) 2. ดอกไม้คลุมผ้าไตรจาก
งานจักสานตอกไม้ไผ่ 3. เทียนอบขนมไทยกลิ่นดอกมะลิ 4. ลูกประคบสมุนไพรไทย 5 กลิ่นดอกไม้ไทย 5. ผ้าคาดเตียง
สาเร็จรูป 6. บูธทรงพลัง และ 7. เช็คก่อนช๊อต เพื่อเข้าร่วมแข่งขันประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และได้เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม พ.ศ.
2559 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 20,000 บาท
10. ประเมินการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
งานวิจั ย พั ฒ นา นวัต กรรม และสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ได้ ประเมิน การจั ด กิ จ กรรม/โครงการต่างๆ ตามค าสั่ งของ
วิทยาลัย จานวนทั้งหมด 87 กิจกรรม/โครงการ เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการทากิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยในครั้งต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
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11. การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูแต่ละท่าน ซึ่งภาค
เรียนที่ 2/2558 มีคุณครูส่งวิจัยในชั้นเรียน จานวน 78 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 และในภาคเรียนที่ 1/2559 มีคุณครู
ส่งวิจัยในชั้นเรียน จานวน 80 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.39 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,100 บาท
ในภาคเรียนที่ 2/2558 ได้มีการจัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลการประกวดมีงานวิจัยที่อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเด่น จานวน 7 เรื่อง และอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน 12 เรื่อง ดังนี้
คุณภาพดีเด่น
นายสุทธิ อัมรินทร์
“เรื่ อ ง การศึ ก ษาวิ จั บ รายงานการใช้ เอกสารประกอบการเรี ย นการสอน
รายวิชาพลั งงานและสิ่งแวดล้ อม รหัส วิชา 2001-1003 สาหรับผู้ เรียนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางภิญญดา อยูส่ าราญ “เรื่อ ง ผลการใช้ แ บบฝึ ก ปฏิ บั ติ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ 4 รหั ส 3000-1423
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)”
นางณัฐญา อัมรินทร์
“เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียน ปวช. 1
การท่ อ งเที่ ย ว ที่ ส อนด้ ว ยการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้รู ป แบบ Jigsaw ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ”
นายเศวตโชติ บุญจีน
“เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจัด
ดอกไม้สด (2406-1002) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ”
นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข“เรื่อง การศึกษาการประเมินผลผลการเรียนรู้เรื่อง การคานวณภาษี การบันทึก
บัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ของนักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการบัญชีที่เรียนในรายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการ
บัญ ชี รหัสวิชา 2201-2006 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558”
นายจารึก ศรีนาค
“เรื่อ ง การศึ ก ษาความสามารถในการแก้ โจทย์ปั ญ หา เรื่อ งการริบ หุ้ น ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ได้รับการสอนโดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา”
นายชนาวุฒิ มูลจันทร์ “เรื่อ ง การศึก ษาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิชาระบบเครือ ข่ า ยเบื้อ งต้น เรื่อ ง
ระบบเครือข่ายท้องถิ่น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.”
คุณภาพดีมาก
นางอรทัยภ์ ทามา
“เรื่ อ ง การพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทางบั ญ ชี ข องนั ก ศึ ก ษา ระดั บ
ประกาศนีย บัต รวิชาชีพ ชั้น สูง สาขาการบั ญ ชี ภาคเรียนที่ 2/2558 วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยการเรียนรู้แบบกกลุ่มร่วมมือ STAD”
นางเบญจมาศ ดีเจริญ “เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมกล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ ด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบวิธีการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ ปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางสาวศิริภา จิตผ่อง “เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน ชั้น ปวช.1 การโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
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นางพราวพิมล ณัฐิภพิ มพ์ “เรื่อง การศึกษาความต้องการในการเรีย นรู้ เรื่อง พุทธวจน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ ชั้น ปี ที่ 1 สาขางานการบั ญ ชี วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
สุพรรณบุรี”
นางกานต์สิรี อู่อรุณ
“เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในวิ ช าโปรแกรมมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อการน าเสนอ ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดั บชั้นปี ที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางวิไล รัตนเชิดฉาย
“เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ปีที่ 1/3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รายวิชา การ
บัญชีสาหรับกิจกรรมซือ้ ขายสินค้า รหัสวิชา 2201-2001”
นางสาวสุพชิ ญา รักแดง “เรื่อ ง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิชาเศรษฐศาสตร์ เบื้ อ งต้ น ของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเลขานุ การ
โดยใช้บทบาทสมมุต”ิ
นางพรสวรรค์ สระบัว “เรื่อง การจัด การเรียนรู้แ บบร่วมมือ วิชาเทคนิคการจั ดดอกไม้ของนัก เรีย น
สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางสาวกัลยาณี ภมรดล “เรื่อง การศึกษาผลการเรียนและแก้ไขข้อบกพร่อง เรื่องการแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวด้วยการสอนซ่อมเสริม”
นางสาวชิรญา พรมทอง “เรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติช้ินงาน รายวิช างานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมด้วย
วิธีการติว ของนั กเรียน ปวช. 2/1 สาขาการบัญ ชี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึก ษา
2558”
นางสาวสุชาดา มีอาพัน “เรื่ อ ง หลั ก พื้ น ฐานการออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ ส าหรั บ นั ก เรี ย น ชั้ น ปวช.1
คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางสาวสมฤดี คาภาษี “เรื่อง การพั ฒ นาทักษะทางไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558”
และภาคเรียนที่ 1/2559 ได้มีการจัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลการประกวดมีงานวิจัยที่อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเด่น จานวน 2 เรื่อง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน 21 เรื่อง ดังนี้
คุณภาพดีเด่น
นางณัฐญา อัมรินทร์
“เรื่ อ ง การพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย แบบน าเสนอประกอบการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เพื่ออาชีพธุรกิจและบริการ สาหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางภิญญดา อยูส่ าราญ “เรื่อง การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาด้วยวิธีการเสริมแรงควบคู่กับการทา
สัญญากับนักศึกษา”
คุณภาพดีมาก
นางพรสวรรค์ ผลวงษ์ “เรื่อ ง กรณี ศึก ษาการวิจั ย พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนเพื่ อ พั ฒ นา
ทักษะการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม รหัส
3000-12012 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ปี ที่ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
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นายภานุวัฒน์ กองเขน

“เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
แผนกวิชาการออกแบบ ที่มีต่อกระบวนการสอนรายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอล
(2302-2009)”
นายสุรพล แย้มชื่น
“เรือ่ ง ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปีที่ 2 ที่มตี อ่ กระบวนการสอนรายวิชา การออกแบบสร้างสรรค์ (2302-2005)”
นางวันเพ็ญ สาลีผลิน
“เรื่อง รายงานการประเมินโครงการบันทึ กรักการอ่านของนั กศึก ษาชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในรายวิชา ห้องสมุดกับการ
เรียนรู้สารสรเทศ รหัสวิชา 3000-1601”
นางสาวพั ฒ น์พินัน ท์ อยู่ส าราญ “เรื่อง การพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
(3000-1208) ด้วยวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ”
นางสาวยาณุมาศ กองร้อยอยู่ “เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาการแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในชั้นเรียน รายวิชาโภชนาการโดยใช้กระบวนการกลุ่มนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
อาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ กษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี”
นางสาวกนกพร น้อยแสง “เรื่อ ง การพั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน ด้วยกระบวนการสอนโดยใช้เกม
ประกอบการสอน รายวิชาสร้างภาพกราฟิก 2308-2004 หรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก”
นายสุทธิ อัมรินทร์
“เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ส่อื นาเสนอด้วยโปรแกรม Power
Point เรื่อ งปิ โตรเลี ย มและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรับ นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นายคมสันต์ พรหมศร “เรื่อ ง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่อ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน Research Based Learning (RBL) ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 1
ห้อง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางอรทัยภ์ ทามา
“เรื่ อ ง การพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทางปั ญ ญ าของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนีย บั ต รวิชาชีพ ชั้น สู ง สาขาการบั ญ ชี ภาคเรีย นที่ 1/2559 วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD”
นางกานต์สิรี อู่อรุณ
“เรื่อ ง ศึกษาความคิด เห็ นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ สาหรับนักศึกษา ปวส.2/2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2559”
นางสาวกัลยาณี ภมรดล “เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอตราส่วน
ระหว่างสอน โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติ ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1”
นางสาวนิภาพร แจ่มเสียง “เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ธุรกิจค้า
ปลีก”
นายมนต์ชัย อัมพวานนท์ “เรื่อง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบฝึก
ทักษะปฏิบัตแิ ละเทคนิคการสอนแบบบทเรียนสาเร็จรูป (CAI)”
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นางสาวพจนา สลับลึก

“เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ ปวช.
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ “เรื่อง การแก้ปัญ หากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การอาชีพ ภายในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ที่ ไม่ ได้
เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต นั ก เรี ย นศึ ก ษา ระดั บ ชั้ น ปวส.1 สาขา
การตลาด และสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559”
นางวัชราภรณ์ นนท์ธีระวิทชยา “เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในการเรียนวิชา
หลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)”
นางเบญจมาศ ดีเจริญ “เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้ น สู ง ปี ที่ 1 วิชาการบั ญ ชีชั้น กลาง 2 แผนกวิชาการบั ญ ชี ด้ ว ยการ
จัดการเรียนรู้แบบวิธีเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม”
นางพราวพิมล ณัฐอภิพมิ พ์ “เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น ปี ที่ 2/1 สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ การใช้ ส่ื อ สารการเรี ย นรู้ เพื่ อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง พุทธวจน”
นายธาวิน เรืองวิเศษ
“เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
สมการเชิงเส้ น ตั ว แปรเดี ย ว ส าหรับ นั ก เรี ยนระดั บชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว”
นายปภังกร บุตรศรี
“เรื่อ ง การใช้ส่ื อ การเรี ย นการสอนด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ”
12. เผยแพร่ผลการทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ผู้เรียน และครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน ปีการศึกษา 2558 จานวน 17 เรื่อง
เผยแพร่วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน 2/2558 จานวน 80 เรื่อง เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
จ านวน 6 ผลงาน และเผยแพร่ ผ ลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ค นรุ่ น ใหม่ จ านวน 7 ผลงาน โดยเผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.spvc.co.th เผยแพร่ผ่านทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
13. เผยแพร่เอกสารความรู้การเขียนรายงานวิจัยให้กับครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้จัดทาเอกสารความรู้การทาวิจัยในชั้นเรียนแจกให้กับครูผู้สอน
จานวน 76 คน เพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาครูไปสู่ความเป็นครูอาชีพในสังคมวิชาการของ
วิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น
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กลยุ ทธ์ท่ี 7 : ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชี วศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
1. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
1.1 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย นานักเรียนระดับชัน้ ปวช.1,2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จานวน
19 คน เข้าศึกษาดูงานที่ บ้านคุณ สุนิสา หมื่นขาว ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ ย วกั บการพิ ม พ์ ผ้ าและวิธีก ารมั ด ย้อ ม และน าไปประยุ ก ต์ใช้ในด้ านการเรี ยนให้ มีประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็น ค่าใช้สอยและวัสดุ 5,000 บาท
1.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นานักเรียน นักศึกษา จานวน 116 คน เข้าศึกษาดูงานที่งานเที่ยวไทย
ณ อิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
และนามาปรับใช้ในการเรียน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 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. 2559 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงทาให้เห็นวิวัฒนาการด้านอาหารที่พัฒนาขึน้ ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ และสามารถนามา
พัฒนาตนเองได้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
1.4 แผนกวิชาคหกรรม นานักเรียน จานวน 39 คน เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เพื่อให้
นักเรียนได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการต่าง ๆ และนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ 4,500 บาท
1.5 แผนกวิชาการบัญชี นานักเรียน ปวช. 1 จานวน 119 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จังหวัดอ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับความรู้เรื่องเส้นทางสู่อาชีพบัญชีกับ AEC และการส่งเสริมอาชีพบัญชีเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผน
ในการประกอบอาชีพในอนาคตที่ยังยืนต่อไป โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 51,770 บาท
1.6 แผนกวิ ชาการตลาด น านัก เรียน ปวช.1 และ นัก ศึก ษา ปวส.1 จานวน 74 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ
โครงการอัมพวา-ชัยพัฒ น์นานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) และตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการสวน
เกษตร การแปรรูปผลิตผลการเกษตร ร้านค้าชุมชน และชมนิทรรศการตลอดจนการประกอบธุรกิจบริเวณตลาดน้า
อัมพวา โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
1.7 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นานักเรียน นักศึกษา จานวน 113 คน เข้าศึกษาดูงานที่เครือเบทาโกร จังหวัด
ลพบุ รี ในวั น เสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ให้ กั บ นั ก เรี ย นและน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวติ ประจาวันได้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 20,000 บาท
1.8 แผนกวิช าการเลขานุ การ น านักเรียนระดั บชั้น ปวช. จานวน 97 คน เข้าศึก ษาดู งานที่ พิพิธภัณ ฑ์
สถานศึกษาแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และนานักศึกษาระดับชัน้ ปวส. จานวน
76 คน เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทซันฟูดส์ จากัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
1.9 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นานักเรียน ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 89 คน เข้าศึกษาดูงานที่
ศู น ย์ ประชุม แห่ งชาติสิ ริกิ ต ต์ ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ สั ม ผั ส เทคโนโลยี ได้ รับ
ประสบการณ์ตรง มีการพัฒนาในด้านการศึกษาวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นให้สามารถรอบรู้ได้
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ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และนาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดารงชีวิตต่อไป โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น
44,485 บาท
1.10 แผนกวิ ช าการโรงแรม น านั ก เรี ย น จ านวน 62 คน เข้ า ศึ ก ษาดู ง านที่ โรงแรมแคนทารี จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรมและมีโลกทัศน์ตอ่ สาขางานกว้างขึน้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 20,000 บาท
1.11 แผนกวิชาการท่องเที่ยว นานักเรียน นักศึกษา จานวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์
สามารถนามาปรับใช้ในการเรียนได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยและวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
1.12 แผนกวิชาการออกแบบ นานักเรียน จานวน 54 คน เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
(Moca) กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและมีความคิดสร้างสรรค์
จากการศึกษาดูงาน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 7,500 บาท
1.13. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นานักเรียน จานวน 83 คน เข้าศึกษาดูงานที่พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะไทย
ร่วมสมัย (Moca) กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและมีความคิด
สร้างสรรค์จากการศึกษาดูงาน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
2. พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยคุณครูคมสันต์ พรหมศร ได้นานักเรียนไปศึกษาศิลปกรรมท้องถิ่นสุพรรณ ณ
วัดสนามชัย อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท

3. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้ดาเนินโครงการสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 25-26
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยพานักเรียนระดับชั้นปวช.1,2 จานวน 19 คน ไปศึกษาวิธีการทาผ้ามัดย้อม จากคุณสุนิสา
หมื่นขาว เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าตอบแทน 4,200 บาท และค่าวัสดุ 800 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 5,000 บาท
4. เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกอาหารและโภชนาการ ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ดว้ ยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14-15
มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้ องเรียน 334 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพ รรณบุ รี โดยเชิญ คุณ ศิริธร นาคลาภา และคุ ณ
ประณตน้อม เอี่ยมกลิ่น มาให้ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 46 คน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจในการบูรณาการเกี่ยวกับศิลปะการแต่งกาย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่าวัสดุ
7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
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5. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพด้านธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหาร ได้ดาเนินโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพด้านธุร กิจอาหาร ในวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญคุณนันทา อันพงษ์ มาสอนการทาขนมจีนน้าพริก
ให้แก่ผู้เรียน จานวน 12 คน เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้มาพัฒนาในการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าตอบแทน 1,200 บาท และค่าวัสดุ 3,800 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 5,000 บาท
6. จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกงานอาชีพธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกงานให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อให้การเรียน
การสอนเป็นไปตามหลักสูตรและมีคุณภาพมายิ่งขึน้
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชีพธุรกิจอาหารกับสถานประกอบการ
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ส่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 20 ชั่วโมง เพื่อ
เป็นการเพิ่มทักษะความสามารถในในการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
8. ภูมปิ ัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินโครงการภูมปิ ัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.
2559 โดยเชิญคุณนริศ นาคชลธี มาสอนการประดิษฐ์ดอกไม้ตกแต่งเวที ให้แก่นักเรียนแผนกวิชาคหกรม จานวน 39
คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนนาพัฒนางานด้านคหกรรมและประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจาวัน
ได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 5,000 บาท
9. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวการฝึกฝนทักษะวิชาชีพเพื่อเข้าสู่
สถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการพัฒนาวิชาชีพมากยิ่งขึน้
10. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ
แผนกวิชาการบัญ ชีได้ดาเนินโครงการภูมิปัญ ญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ ในวั นเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.
2559 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนานักศึกษา ปวส. 2 การบัญชี จานวน
64 คน เข้าศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 10,000 บาท
11. การสัมมนาวิชาชีพบัญชีภายนอกสถานศึกษา
แผนกวิชาการบัญชีได้ ดาเนินโครงการสัมมนาวิชาชีพบัญชีภายนอกสถานศึกษา ในวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.
2559 ณ เดือนฉายรีสอร์ท จังหวัด กาญจนบุรี โดยนานักศึกษา ปวส.2 จานวน 49 คน เข้าฟังการบรรยาย จากคุณ
เกรียงศักดิ์ มูลพันธุ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการเรียน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 10,000 บาท
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12. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้ดาเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญคุณพิสิฏฐ์
ช่างผาสุก ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ สาขาสุพรรณบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการประกันชีวิตและการ
ประกันวินาศภัย และเรื่องการบริหารการขายตรงและเทคนิคการเสนอขายสินค้า โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น
5,000 บาท
13. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ดาเนินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ในวั นที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2559 โดยพานักเรียนระดับชั้น ปวส. 2 จานวน 33 คน ไปศึกษาดูงานที่ Fly Now Outlet และชายหาดชะอา
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงด้านการเป็นผู้ประกอบธุรกิจชมสินค้า OTOP ทั้ง 76 จังหวัด
ของประเทศไทย การจัดแสดงสิ้นค้า การส่ง เสริมการขาย ตลอดจนได้รับความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
14. เสริมสร้างและพัฒนาการจัดการธุรกิจค้าปลีกด้วยผู้เชี่ยวชาญ
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นานักเรียนระดับชั้นปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจค้ าปลีก จานวน 35 คน ไปดูงานที่กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรรมมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความทางด้าน
การตลาด และนาประสบการณ์ตรงด้นธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 2,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท
15. บูรณาการแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกร่วมจัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ในวันที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อให้มีแผนการสอนและแผนการฝึกงาน
ที่ผ่านการบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประสิทธิภาพการสอนของครู โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท
16. 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. 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี เพื่อผู้เรียนได้เห็นแนวคิดใหม่ๆ ของสถานประกอบการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน
อาชีพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,500 บาท
17. ภาคีเครือข่ายสู่สายใยการจัดการศึกษา
แผนกวิชาธุรกิ จค้ าปลีก ได้จั ดโครงการภาคี เครือข่ายสู่ สายใยการจั ดการศึก ษา เพื่อสร้างภาคีเครือ ข่าย
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของครูผู้สอนระหว่างองค์กรอื่น ๆ ถือเป็นสิ่งสาคัญที่เป็นการสนับสนุนให้ผู้สอนได้ใช้วิชาความรู้
ความสามารถที่เรียนมาทางด้านวิชาชีพและความรูอ้ ่นื ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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18. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนกวิ ช าการแลขานุ ก ารและการจั ด การทั่ ว ไป ได้ น านั ก ศึ ก ษา จ านวน 26 คน เรี ย นร้ อ ยมาลั ย ที่
ห้องปฏิบัติการคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ระเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของไทยสืบไป
19. เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ในวันศุกร์ที่ 19
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญคุณชนิดา แก้วเพชร มาให้
ความรู้เรื่องเทคโนโลยีบนอุปกรณ์มือถือ แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ จานวน 40 คน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรโดยตรง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท
และค่าใช้สอย 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 5,000 บาท
20. เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสาขาการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรม ได้เชิ ญคุณอานาจ รักษาสิทธิ์ มาสอนการผสมเครื่องดื่มให้แก่นักศึกษาชั้น ปวช. 1
เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนได้ มีประสบการณ์ ต รงและน าความรู้ที่ได้ รับไปประยุ ก ต์ใช้ในด้ านการเรีย นและเป็ น แนวทางในการ
ประกอบอาชีพต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 5,000 บาท
21. จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการ
เรียน และการฝึกงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท
22. พัฒนาผู้เรียนระดับ ปวส. สาขาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง
ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนได้ เกิ ด การเรี ย นรู้จ ากประสบการณ์ จริ งและน ามาใช้ในชีวิต ประจาวัน ได้ โดยใช้งบประมาณเป็ น
ค่าตอบแทน 3,000 บาท ค่าใช้สอย 5,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท
23. อบรมนวดเพื่อสุขภาพ
แผนกวิชาการท่องเที่ ยวได้จัด อบรมนวดเพื่อสุ ขภาพและการผ่ อนคลายให้แก่ ผู้เรียนสาขาการท่ องเที่ย ว
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 9,000
บาท และค่าวัสดุ 1,000 บาท
24. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายนอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น
ไม่ได้ดาเนินโครงการ
25. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการธุรกิจนาเที่ยว
ไม่ได้ดาเนินโครงการ
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26. เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ไม่ได้ดาเนินโครงการ
27. เชิญผู้เชีย่ วชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ไม่ได้ดาเนินโครงการ
28. การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ พ รรณบุ รีได้ พั ฒ นาหลั กสูต รประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนีย บัต ร
วิชาชีพ ชั้น สู ง (ปวส.) เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอนให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของสถาน
ประกอบการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 5,000 บาท
29. ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับชั้นปวช.3 และปวส.1 ออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านจริง เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานขึ้นในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสร้อย
อินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ก่อนที่จะส่งออกฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งภาคเรียนที่ 2/2558 มี
นักศึกษาระดับชั้นปวส. 1 ออกฝึกงาน จานวน 197 คน สถานประกอบที่รับฝึกงาน จานวน 42 สถานประกอบการ
และภาคเรียนที่ 1/2559 มีนักเรียนระดับชั้นปวช.3 ออกฝึกงาน จานวน 342 คน สถานประกอบที่รับฝึกงาน จานวน
108 สถานประกอบการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 50,000 บาท
30. ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับชั้นปวช.3 และปวส.1 ออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านจริง เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง
ประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ก่อนที่จะส่งออกฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งภาคเรียนที่
2/2558 มีนักศึก ษาระดับชั้นปวส. 1 ออกฝึ กงาน จานวน 208 คน สถานประกอบที่รับฝึ กงาน จานวน 46 สถาน
ประกอบการ และภาคเรียนที่ 1/2559 มีนักเรียนระดับชั้นปวช.3 ออกฝึกงาน จานวน 485 คน สถานประกอบที่รับ
ฝึกงาน จานวน 111 สถานประกอบการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
31. ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
งานอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ได้ ท าสั ญ ญาฝึ ก อาชี พ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ปวช.2 สาขาวิช าธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
สาขาวิชาธุ รกิจ อาหาร สาขาวิชาการโรงแรม และนั กศึก ษาระดั บชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการจั ดการธุ รกิจ ค้ าปลี ก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อออกฝึกอาชีพเป็นระยะเวลาครึ่งหลักสูตร
ตามสถานประกอบการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 1,000 บาท
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32. 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 ทั่ ว ไป และ ปวส.2 ธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก ทั่ ว ไป โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
33. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและพิธีลงนาม
งานความร่วมมือได้รวมกับสถานประกอบการเพื่อจัดทาพิธีลงนามความร่วมมือ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมลงนามทั้งสิ้น 12 สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาร่วมกันทุกภาคส่วน และเป็นแนวทางในการดาเนินงานความร่วมมือในการจั ดการอาชีวศึกษาด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,940 บาท
34. พิธีมอบทุนการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพ และจั ดหางาน ได้ จัด พิธีม อบทุ น การศึกษา ประจาปี การศึก ษา 2559 ให้แ ก่นั กเรีย น
นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม
สร้อยอินทนิล โดยได้รับเกียรติคุณหญิงแจ่มใจ ศิลปอาชา มาเป็นประธานในพิธี และมีประชาชนทั่วไป ชุมชน สถาน
ประกอบการ และคณะครูร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนประพฤติดี เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่งและเป็นขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา ผลปรากฏว่า ได้บริจาคทุน จานวน
178 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท แบ่งเป็นทุนเรียนดี 8 ทุน ทุนขาดแคลน 112 ทุ น ทุนที่ผู้มอบระบุผู้รับ 112 คน และทุ น
นักกีฬา 7 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,000 บาท โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 30,000 บาท
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กลยุ ทธ์ท่ี 8 : ให้บริการวิชาการและวิชาชี พสูส่ ังคม
1. อาหารครบวงจร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดทาโครงการอาหารครบวงจรโดยการเข้าร่วมทาอาหารจัดเลี้ยงในงาน
ต่าง ๆ ซึ่งจะทาร่วมกับงานผลิตการค้าของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง รูจ้ ักการบูรณา
การในวิชาชีพ ต่าง ๆ ให้ เข้า กั บวิชาชีพ ของตน และให้ ส ออดคล้ อ งกั บนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา คือ มุง่ เน้นให้นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น จัดการได้
2. ธุรกิจอาหารสู่ชุมชน
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้นานักเรียน นักศึกษาออกสอนการทาเต้าหู้นมสดให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุวรรณ
ประที ป อ าเภอสามชุ ก จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ประสบการณ์ แ ละการปฏิ บั ติง านจริ งให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
นักศึกษา
3. คหกรรมบริการ
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินโครงการคหกรรมบริการ โดยให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาของที่
ระลึกในงานต่าง ๆ การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ ประดิษฐ์ของชาร่วย ช่อดอกไม้ติดอกเสื้อ ทาพวงคชาธารงาน
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
ทั้งสิ้น 3,000 บาท
4. บัญชีครัวเรือน
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดทาโครงการบัญชีครัวเรือน โดยให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี อธิบาย
และให้ค วามรู้ในการบัน ทึกรายรับ -รายจ่ายของครอบครัว สามารถนามาวิเคราะห์รายจ่ายต่าง ๆ ว่ารายจ่ายใด
สมควรหรือไม่สมควรต้องจ่าย ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท รู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่
ครอบครัวได้รับพร้อมทั้งมีเงินส่วนเหลือเป็นการออมได้อกี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ ด าเนิ น โครงการเสริ ม สร้า งความสั ม พั น ธ์กั บชุม ชน ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 9
มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้แก่
เด็กและผู้ที่มาร่วมงาน และแจกขนม ของเล่นต่างๆ มากมาย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,000 บาท
6. จิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนกวิชาธุรกิจค้าลีก ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการตามร้านค้าในชุมชน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเรื่องการจัดเรียงสินค้า และนาความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท
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7. บริการวิชาชีพสู่สังคม ชุมชน และบ้านเกิด
แผนกวิชาธุรกิจค้าลีก ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการตามร้านค้าในชุมชน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเรื่องการจัดเรียงสินค้า ภายใต้การฝึกประสบการณ์ตรง 20 ชั่วโมง โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท
8. นาความรู้สู่ชุมชนด้วยโครงการวิชาชีพ
แผนกวิชาธุรกิจค้าลีก ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการตามร้านค้าในชุมชน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเรื่องการจัดเรียงสินค้า และนาความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 1,000 บาท
9. จิตอาสาเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และศิลปวัฒนธรรม
แผนกวิชาการเลขานุการ ได้นานักศึกษา จานวน 30 คน ไปปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างจิตอาสาในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชน และ สังคมให้แก่นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 3,000 บาท
10. อาสาพัฒนาสังคม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดาเนินโครงการอาสาพัฒนาสังคมในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ วัด
ยางไทยเจริญ อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสอนการทานามบัตรให้ ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ได้รับความรู้
มีความสามารถ ได้มีโอกาสฝึกอาชีพ ความต้องการและศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน
ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นการเสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่
ตนเองและครอบครัว โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
11. บริการวิชาชีพสู่สังคม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นานักเรียน ไปซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนวัดประตูสาร และโรงเรียนวัด
ปราสาททอง จานวน 40 เครื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการให้บริการวิชาชีพในสถานการณ์จริงและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน 2,000 บาท
12. จิตอาสานาใจคนโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรมได้ จัด กิ จกรรมนัน ทนาการให้ แก่ ผู้สู งอายุส ถานสงเคราะห์ คนชราเฉลิ ม ราชกุ มารี
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมอบเงินและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตเมตตา โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 1,500 บาท
13. ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน โดยการเปิด
สอนทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ เป็นการเสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวให้มีความ
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เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 12,000 บาท บาท และในงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชนได้เปิดสอนทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ วัดเพลิงศพ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนทักษะการทาสบูเ่ หลว
ล้างมือ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดทะเลบก อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนทักษะการทาบัญชี
ครัวเรือน และการบริการย้อมผ้า
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วัดม่วงเจริญผล อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนทักษะ
การตัดสติ๊กเกอร์ และการพับผ้าขนหนูคัพเค้ก
14. อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
งานโครงการพิเศษและบริการประชาชน ได้ดาเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่
กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนประทีปศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ความรู้ทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน
ซึ่งสอนงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม มีผู้เรียน 16 คน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 25,000 บาท
15. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
งานโครงการพิ เศษและบริ ก ารชุม ชน ได้ ด าเนิน โครงการสร้างเพื่ อ ชุม ชน เพื่อ ด าเนิน งานภายใต้ภ ารกิ จ
ยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้างการพัฒนาสุขอนามัย และการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ วันที่ 21-28 มีนาคม
พ.ศ. 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้สอนการทาหมูสะเต๊ะ ขนมปังหน้าหมู ถัวแปบปากหม้อ ถุงทอง ปอเปี๊ยะ
ทอด และซาลาเปาแฟนซี ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี และวันที่ 28 พฤษภาคม-19
มิถุนายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเปิดสอนการทาการจับจีบผ้า การจับผูกผ้าในงานพิธี การทากระเป๋า
ผ้า และการบุตะกร้า ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี
16. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ ให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปให้สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งสอนการแต่งหน้าคัพเค้ก มีผู้เรียน 60 คน การทาพวง
กุญแจนกฮูก มีผู้เรียน 34 คน และสอนการทากุญแจจากลูกปัด มีผู้เรียน 41 คน
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กลยุ ทธ์ท่ี 9 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยใช้ ICT เป็ นฐาน
1. อบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุและการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 งานบุคลากรได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุและการเงินแก่ครู
และเจ้ า หน้ า ที่ วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี จ านวน 88 คน วิท ยาลั ย สารพั ด ช่า งสุ พ รรณบุ รี จ านวน 7 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จานวน 3 คน วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง จานวน 3 คน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี จานวน 3 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 7,200 บาท ค่าใช้สอย 12,692 บาท และวัสดุ 1,400
บาท
2. พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
งานบุคลากร ได้ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยพาบุคลากรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 71 คน ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
นครพนม และจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพด้วยการแสงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อจะได้นามาพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนางานด้านอื่น ๆ ในหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย
6,000 บาท และค่าวัสดุ 6,400 บาท
3. เชิดชูเกียรติคุณผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
งานบุคลากร ได้ดาเนินโครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เสียสละเวลาและตัง้ ใจปฏิบัตกิ ารงานอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดตี ่อ
วิชาชีพและเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท
4. พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
งานบุคลากรได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ครูระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้แก่เจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 14-25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท
5. พัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนสาหรับครูและบุคลากร
งานบุคลากรได้จัดอบรมภาษาจีนให้แก่ครู จานวน 34 คน ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ
ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อให้ครูได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาจีน และกระตุ้ น
การตื่นตัว และเห็นความสาคัญของการสื่อสารภาษาจีน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท
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6. ครูดีเด่นประจาปี
งานบุคลากรได้จัดโครงการครูดีเด่นประจาปี เพื่อส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน ประพฤติตน
ให้ อ ยู่ ในศี ล ธรรม มี จ รรยาบรรณในวิ ชาชีพ และเป็ น ผู้ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ศิ ษ ย์ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท ซึ่งมีผู้บริหารและคุณครูได้รับรางวัล ประจาปี 2559 ดังนี้
ผู้บริหาร
1. นางปุญญิสา
พันธุ์ภักดี
2. นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
3. นางวันทนา
โพธิ์รัง
ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูพิเศษสอน
1. นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
2. นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
3. นายสุเทพ
สุทธิบุตร
4. นางบุญสม
สาเนียงแจ่ม
5. นางยุวพา
สารพัฒน์
6. นายสุรพล
แย้มชื่น
7. นางสาวอัญชรีย์
สรวงท่าไม้
8. นายมนต์ชัย
อัมพวานนท์
9. นายเดชา
การสมพจน์
10. นางสาวพจนา
สลับลึก
11. นางสาวสุชาดา
มีอาพัน
12. นายสุทธิ
อัมรินทร์
13. นางอรทัยภ์
ทามา
14. นางณัฐญา
อัมรินทร์
15. นางสาวกัลยาณี
ภมรดล
16. นายอัฐวีร์
ศิริเตชภัทร์
17. นางวัชราภรณ์
นนท์ธีระวิชยา
18. นางสาวนรีรัตน์
คชพงษ์
19. นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
20. นางอัจฉรา
โพธิจินดา
ลูกจ้างประจา
1. นายอนันต์
บุญเกิด
ลูกจ้างชั่วคราว
1. นางเนตรชนก
ใจกล้า
2. นางสาวจิรวรรณ
ธนะตระกูลพาณิช
3. นางสาวกัญจน์รัตน์
โสมะภีร์
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7. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
และวิชาชีพทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพพร้อมทั้ง เรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลาและนามาปรับใช้ในการสอนและ
ชีวติ ประจาวัน
8. ตรวจสุขภาพประจาปี
งานบุคลากรได้จัดส่งรายชื่อคุณครูทุกท่านของวิทยาลัยไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวั ส ดิ ภ าพครู เพื่อ ให้ บุค ลากรทุ ก คนได้ เข้าตรวจสุ ขภาพประจาปี กั บทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จั งหวั ด
สุพรรณบุรี ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้ตรวจสุขภาพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพู นความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
10. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ เพื่อนาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
11. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
งานบุคลากรได้สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รั บทุนการศึกษาและทุนใน
การทาวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทาง การศึกษาได้นาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาและการทาวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
12. เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
งานบุคลากรได้ ดาเนินโครงการเสริม สร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมคี วามพร้อมที่จะอบรมให้ลูกศิษย์
เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นครูผู้มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม
13. ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ
งานบุคลากรได้จัดโครงการฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะและ
ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพเพื่อนามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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14. จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
งานบุคลากรได้ดาเนินโครงการจ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการ
สอน มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการจัดจ้างครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่มผี ู้เรียนจานวนมากเพื่อแบ่งเบาภาระครูประจาที่
ต้องรับหน้าที่ทั้งงานสอน งานพิเศษ และงานมอบหมายด้านอื่นๆ เป็ นการส่ งเสริมให้ การเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งได้จ้างครูพเิ ศษเพิ่มทั้งหมด จานวน 2 คน ดังนี้
1. นายปภังกร
บุตรศรี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นางสาวสุพรรณรัตน์ สดคมขา
แผนกวิชาการบัญชี
15. พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดสวัสดิการต่างๆ
ให้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกาลังใจในการทางาน อาทิ ตรวจสุขภาพประจาปี จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้ อนรับ
ปีใหม่ จัดงานเกษียณอายุราชการ จัดงานเลี้ยงส่งแก่บุคลากรที่ย้ายสถานศึกษา และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่
ย้ายมาใหม่
16. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รับ เกี ย รติ บั ต รเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งานดี เด่ น ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันครู จานวน 27 คน
17. วารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินโครงการวารสารประชาสัมพันธ์ โดยจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 17 ฉบับ
ที่ 2 ประจาเดือนกันยายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 2,100 เล่ม และปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมีนาคมสิงหาคม 2559 จานวน 2,100 เล่ม เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรรวมทั้ง
หน่วยงานภายนอกได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัตกิ ิจกรรมของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 168,000 บาท
18. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานวางแผนและงบประมาณ ได้จัด ทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนางานในแผนกวิชาและงาน
ได้จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ โดยมีโครงการพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมดจานวน 213 โครงการ และได้ทาสาเนา จานวน 80 เล่ม มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ
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19. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการติดตามผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 213 โครงการ เพื่ อ วิเคราะห์ ผ ลผลิ ต ผลลั พ ธ์ จ ากการด าเนิ น งานตลอดจนใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และสรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการต่าง ๆ ใน
ปี ง บประมาณต่ อ ไป และได้ จั ด ท าส าเนาแจกให้ กั บ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วไปยั ง
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
20. พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารเทศ ในวันที่ 18 กันยายน
พ.ศ. 2559 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให้แก่คุณครู จานวน 76 คน เพื่อให้บุคลากรมีการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบสารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาและเพิ่ ม พู น ความรู้ ในการใช้ เทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยมี คุ ณ ครู กิ ต ติ พ งศ์ โกวิท วณิ ช ชา และคุ ณ ครู อั ฐ วี ร์ ศิ ริเตชภั ท ร์ เป็ น วิ ท ยากร โ ดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 8,000 บาท
21. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ในวันที่ 18
กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่ ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรอกข้อมูล
v-copให้แก่คุณครู จานวน 76 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
22. ประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ดาเนินโครงการประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ ารับการคัดเลือก
สถานศึก ษารางวัล พระราชทาน โดยการจัด ทาแฟ้ม ผลงานมาตรฐานด้ านต่าง ๆ ตั วชี้วัด ความส าเร็จ จนกระทั่ ง
วิทยาลั ย อาชีวศึก ษาสุ พ รรณบุ รีได้ รับรางวัล สถานศึกษาพระราชทาน ประจาปี การศึก ษา 255 9 จากส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
23. จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
งานประกันคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดทารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย ประกอบด้วย 4
มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และเผยแพร่ SAR ของสถานศึกษาไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
24. จัดทารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการให้ครูทุกท่านจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของครูรายบุคคล จานวน 76 เล่ม เพื่อให้ครูจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน และนาข้อมูลมาพัฒนาในแต่ละแผนกวิชา
รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
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25. ให้ความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปรับปรุง 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปรับปรุง 2558 ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
26. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการให้ทุกแผนกวิชาจัดทารายงานประเมินตนเองของ
แผนกวิชา จานวน 14 แผนกวิชา เพื่อให้แผนกวิชาได้รับทราบข้อมูลจากการสรุปผลการดาเนินงานของทุกมาตรฐาน
และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 5 สรุ ปผลการดาเนินงานตามกลยุ ทธ์
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สรุ ปผลการดาเนินงานตามกลยุ ทธ์
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานประจาปี ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ทั้งหมด จานวน 2131โครงการ มีโครงการ
ที่ท าส าเร็จจานวน 200 โครงการ ที่ไม่ได้ท าจานวน 13 โครงการ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ
ความสาเร็จ 93.90 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
โครงการ

โครงการ

โครงการ

ร้อยละ

ทั้งหมด

ที่ทาสาเร็จ

ทีไ่ ม่ได้ทา

ความสาเร็จ

1

15

14

1

93.33

2

19

16

3

84.21

3

35

33

2

94.29

4

18

17

1

94.44

5

37

35

2

94.59

6

13

13

-

100.00

7

34

30

4

88.24

8

16

16

-

100.00

9

16

26

-

100.00

รวม

213

200

13

93.90

กลยุทธ์ที่
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