รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เดินตามพ่อ...อย่างพอเพียง
...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริ ญ และฐานะเศรษฐกิ จ ขั้ น ที่ สู ง ขึ้ น โดยล าดั บ ต่ อ ไป หากมุ่ ง แต่ จ ะทุ่ ม เทสร้ า งความเจริ ญ
ยกเศรษฐกิจขึน้ ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะที่ปรึกษา

นาฬชร เชพ ด มัปฉาฉ่ า

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 ตั้งแต่พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พุท ธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ใ นการปฏิรูป
ระบบการศึกษาของประเทศเป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ด าเนินการพั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบการบริ หารจัดการอาชี วศึก ษาอย่า งต่อเนื่องมาโดยตลอด
ทั้ ง ส่ ว นราชการในส่ ว นกลางและสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งรองรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยมุ่ ง เน้ น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การ
ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
วิท ยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุรี จึงได้ นาแนวทางดังกล่าวมาใช้ใ นการบริหารจัดการทั้งใน
ด้านวิชาการ ด้านแผนงาน ด้านการเงิน และงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบ
งบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการตามแนวทางพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีภายใต้ก ารบริหารงานของ

นายชูเชิด มัจฉาฉ่า ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรี และรองผู้อานวยการ 4 ท่าน ได้แก่
นายภานุพันธ์ พันธนิตย์ นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี นางทองพราว ฮวบหิน และนางวันทนา โพธิ์รัง ซึ่งได้
ร่วมกันขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ทาให้ได้ผลนานัปการดังปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานเล่มนี้
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รีห วัง เป็ น อย่ างยิ่ง ว่า การเผยแพร่ ข้อ มูล ผลการดาเนิ นงาน
ประจาปีเ ล่มนี้ต่อสาธารณชน จะเป็นแนวทางให้ผู้ ที่เ กี่ยวข้องได้รับทราบผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเข้ามาร่วมดาเนินการผลักดันให้การจัดอาชีวศึกษา ประสบความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมสืบไป

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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ส่ทนทฝ่ 1 ภาอรทมทผทฬาลัฬธาชฝ ทถพกษาสภอรรณบภ รฝ
•
•
•
•
•
•
•

ใณะฯร ้ผรพหาร
หน่ทฬนานภาฬใน
ข้ธมร ลสถานถภกษา
ทพสัฬทัถน์ อันธกพป เฝ้าฝระสนใ์ กลฬย ทธ์
ปากธดฟต...สร่ฝัปปย ผัน
ข้ธมร ลผย ใลากร
ข้ธมร ลฯร ้เรฟฬน

คณะผม ้บรผหาร

นาฬชร เชพ ด มัปฉาฉ่ า
ฯร ้ธานทฬการสถานถภกษา

นาฬภานยอันธ์ อันธนพตฬ์

นานฝย ญญพสา อันธย ์ภักดฟ

นานทธนอราท บทผหพน

นานทันทนา โอธพ์รัน

รธนฯธ. ะ่ าฬผรพหารทรัอฬากร

รธนฯธ. ะ่ าฬทพชาการ

รธนฯธ. ะ่ าฬอัฒนากพปการ นร. นถ.

รธนฯธ.ะ่ าฬแฯนนานและใทามร่ทมมมธ

นานภพญญดา ธฬร ่สาราญ
หนฯ. สามัญสัมอันธ์

นานสาทอรรณฟ สยใันธพน
หนฯ. ฯ้าและเใรม่ธนแต่นกาฬ

นาฬสมภอ ธย ตสาหะ
หนฯ. ธาหารและโภชนาการ

นาฬสมภอ ธย ตสาหะ
หนฯ. ธย รกพปธาหาร

นานรัชนฟผล ถรฟธนาธย ทัฬกร
หนฯ. ใหกรรม

นานเผญปมาถ ดฟเปรพญ
หนฯ. การผัญชฟ

นานฬย ทอา สารอัฒน์
หนฯ. การตลาด

นานสมใป ผย ญมฟ
หนฯ. ธย รกพปใ้าฝลฟก

นานเกไปทลฟ ทัชเรนทร์สยนทร
หนฯ. การเลขานยการ

นานกานต์สพรฟ ธร ่ธรย ณ
หนฯ. ใธมอพทเตธร์ธยรกพป

น.ส.รัชดาภรณ์ ตันตพกาธน

นานสาทธภพรดฟ ธามาตฬ์ทัถน์

นาฬสยรอล แฬ้มชม่ น
หนฯ. การธธกแผผ

นานราตรฟ อรหมแท่น

หนฯ. การโรนแรม

หนฯ. การท่ธนเทฟ่ฬท

หนฯ. ใธมอพทเตธร์กราฮพ ก
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หน่ทฬนานภาฬใน
ฝ่ าฬบรผหารทรัอฬากร
• นานผรพหารนานทั่ทโฝ
• นานผย ใลากร
• นานการเนพน
• นานการผัญชฟ
• นานอัสดย
• นานธาใารสถานทฟ่
• นานทะเผฟฬน
• นานฝระชาสัมอันธ์
ฝ่ าฬทผชาการ
• นานอัฒนาหลักสรตรการเรฟฬนการสธน
• นานทัดฯลและฝระเมพนฯลการถภกษา
• นานทพทฬผรพการและห้ธนสมย ด
• นานธาชฟ ทถภกษาระผผททพภาใฟ
• นานสม่ธการเรฟฬนการสธน
• แฯนกทพชาสามัญสัมอันธ์
• แฯนกทพชาฯ้าและเใรม่ธนแต่นกาฬ
• แฯนกทพชาธาหารและโภชนาการ
• แฯนกทพชาธย รกพปธาหาร
• แฯนกทพชาใหกรรม
• แฯนกทพชาการผัญชฟ
• แฯนกทพชาการขาฬและการตลาด
• แฯนกทพชาธย รกพปใ้าฝลฟก
• แฯนกทพชาการเลขานยการ
• แฯนกทพชาใธมอพทเตธร์ธยรกพป
• แฯนกทพชาการโรนแรม
• แฯนกทพชาการท่ธนเทฟ่ฬท
• แฯนกทพชาการธธกแผผ
• แฯนกทพชาใธมอพทเตธร์กราฮพ ก

ฝ่ าฬแผนนานและคทามร่ทมมฟธ
• นานทานแฯนและนผฝระมาณ
• นานถรนฬ์ขธ้ มร ลสารสนเทถ
• นานใทามร่ทมมมธ
• นานทพปัฬและอัฒนานทัตกรรมและสพ่นฝระดพษฐ์
• นานฝระกันใยณภาอและมาตรฐานการถภกษา
• นานส่นเสรพมฯลพตฯลการใ้าและฝระกธผธย รกพป

ฝ่ าฬอัฒนากผจการนักเรฝฬนนักถพกษา
• นานกพปกรรมนักเรฟฬน นักถภกษา
• นานใรร ท่ฝฟ รภกษา
• นานฝกใรธน
• นานแนะแนทธาชฟ อและปัดหานาน
• นานสทัสดพการนักเรฟฬน นักถภกษา
• นานโใรนการอพเถษและการผรพการชย มชน
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ข้ธมมลสถานถพกษา
ปรัชญาสถานศึกษา (College Philosophy)
“ทักษะดี มีคุณธรรม นําวิชาการ”
(Excellence in Skills. Morality and Academic)
เอกลักษณ์สถานศึกษา (College Uniqueness)
“แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นําวิชาชีพ”
(Resources, Morality and Academic Professional Skill)
อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา (Student Identity)
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
(Excellence in Skills and Fledged Moral)
สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย
สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์ประจําวิทยาลัย

สีประจําวิทยาลัย : สีเขียว-สีเหลือง

ดอกไม้ประจําวิทยาลัย : ดอกสร้อยอินทนิล

ที่ตั้งวิทยาลัย
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 279 ถนนพระพั น วษา ตํ า บลท่ า พี่ เ ลี้ ย ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3551-1355 โทรสาร 0-3552-4022
Website www.spvc.ac.th
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ทผสัฬทัถน์ อันธกผจ เป้าประสนค์ กลฬภ ทธ์
ทผสัฬทัถน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้คคู่ ุณธรรม มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
อันธกผจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดตี ่อ
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตสํานึกให้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
4. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และ
บริการ
5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสนค์
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจ
และบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้เรียน ผู้สอน มีจิตสํานึกใน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจั ดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลง
4. ผู้เรียน ผู้สอน มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ และนําผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลฬภ ทธ์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงงานอาเซียน
3. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคี ่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
7. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
8. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
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จากธดฝต...สม่ปัจจภ บัน
ประทัตผทผทฬาลัฬ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้น เมื่อวั นที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2484 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 80.80
ตารางวา เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี” ในปี พ.ศ. 2516
ได้ เปลี่ ย นชื่อ เป็ น “โรงเรีย นอาชีวศึก ษาสุ พรรณบุ รี ” และในปี พ.ศ. 2525

ได้ รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลั ย

อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
พ.ศ. 2484

เปิดทําการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ หลักสูตร 2 ปี

พ.ศ. 2495

เปิดสอนถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี

พ.ศ. 2501

เปิดสอนหลักสูตรประโยควิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)

พ.ศ. 2519

เปิดสอนสาขาวิชาพาณิชยการ

พ.ศ. 2522

เปิดสอนภาคนอกเวลาสาขาวิชาพาณิชยการ และรับนักเรียนชายเข้าเรียน

พ.ศ. 2524

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปประยุกต์
รับนักเรียนชายและหญิงเข้าเรียน นักเรียนชายเริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)

พ.ศ. 2525

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

พ.ศ. 2526

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

พ.ศ. 2530

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2533

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การถ่ายภาพ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์

พ.ศ. 2538

ได้ยุบสาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปวท. และได้เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาการ
เลขานุการและใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคีธุรกิจสถานพยาบาลร่วมกับ
โรงพยาบาลศุภมิตร

พ.ศ. 2540

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมาเปลี่ยนมาใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2545

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการห้อง Internet เพื่อให้
นักเรียนทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้รับบริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์ จาก ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา จํานวน 20 ชุด
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พ.ศ. 2546

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้าง
ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องพักอาจารย์เวร

พ.ศ. 2548

จัดตั้งศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2549

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสร้าง
หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ทํากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา

พ.ศ. 2552

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2554

จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลและปฏิบัตกิ ารอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
และบุคคลภายนอก

พ.ศ. 2555

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขา
งานธุรกิจอาหาร ระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2556

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการ
โรงแรม ระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2557

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป ระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2558

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขางานการท่องเที่ยว ระบบทวิ
ภาคี เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ต่อเนื่อง)

พ.ศ. 2559

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม และสาขางานการท่องเที่ยว ระบบทวิภาคี เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

เกฝฬรตผและคทามภาคภมมใผ จ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2556
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
ได้รับการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว Model C
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556
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รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “ห้องเรียนพุทโธโลยี” ประเภทแผนกวิชาสามัญ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ วัน ที่
23 กันยายน พ.ศ. 2557
รางวัลดีเด่นสายอาชีวศึกษา จากธนาคารออมสิน การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการ
ออม ประจําปี 2556 ประเภทโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไม่เกิน 2,000 คน ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับเหรียญทองดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-1
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2556 จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง เรื่องเครื่องทําลายเอกสาร 3 in 1 ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อ พัฒนาการต่อยอดนวัต กรรมและเทคโนโลยี จากสํานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
บุคลากรดีเด่น
รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ดร. พุทธชาติ

เกตุหิรัญ

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 2556 จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม
พ.ศ. 2556
นางกันยา

รัตนพวงทอง

นายนนท์

เกตุพรหม

นายสัมพันธ์

หยกสุวรรณกุล

นางสาวฉัตรระวี

ศรีคํา

นายมนต์ชัย

อัมพวานนท์

นายกวินธร

ไขหทัยบุตร

นางสาวนิโลบล

บุญชู

นางสมใจ

บุญมี

นางสาวศรัณยา

เอมอินทร์

นางสาวสุชาดา

มีอําพัน

นายกิตพิ งศ์

โกวิทวณิชชา

นางอนัญญา

เวียงสีมา
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นางราตรี

พรหมแท่น

นางกานต์สิรี

อูอ่ รุณ

นางสาวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

นางสาวพรรณี

สุคันธิน

นางสาวนิภาพร

แจ่มเสียง

นางนิภา

สุทธิบุตร

นางอัจฉรา

โพธิจินดา

นายศุภวุฒิ

ธรรมประชา

นางวิไล

รัตนเชิดฉาย

นางสาวยอดขวัญ

กุลเกตุ

นางสาวสุมาวดี

จันทร์เพ็ญ

นายชนาวุฒิ

มูลจันทร์

นายประภัส

ริว้ ไสว

นางอภิรดี

พรหมสาขา ณ สกลนคร

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น
นางภิญญดา

อยู่สําราญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
นางวันเพ็ญ

สาลีผลิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
นางเก็จวลี

วัชเรนทร์สุนทร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
นางพรสวรรค์

ผลวงษ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
ดร. จันทรา

ส่งศรี

รางวัลเหรียญเงิน เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน หลักสูตรระดับ ปวส.
ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จากหน่วยงานนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการ
ประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปี 2556 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ
อารมณ์ดีรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
นางพรสวรรค์

ผลวงษ์

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา
2556 ระดับ ปวส.
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นางสาวพลอย

บุญเมือง

ได้รับรางวัล ประเภทเยาวชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25
ระดับภาค ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
นางสาวทรรศวรรณ

ศรีประเวช

 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขากราฟิกดีไซน์
นายเมธี

โชคสุขนิรันดร

 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน สาขาประกอบอาหาร
นายโอภาส

แซ่ตัน

รางวัลชนะเลิศการประกวดของขวัญวันแม่ ในงานไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ Season 4
นายรักษิต

บุญนาค

นายชัยรัตน์

คําเกลา

นางสาวนิดาลักษณ์

คะโยธา

ได้รับรางวัล จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา
2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย “ซอด้วง”
นางสาวชนนิกานต์

มณีอนิ ทร์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเพลงไทยสากลหญิง
นางสาวพจนา

จันทร์คํา

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเพลงไทยสากลหญิง
นางสาวกาญจนา

สังขพันธ์

 รางวัล The Third Reward is Western Song
นางสาวกาญจนา

สังขพันธ์

ได้รับรางวัล จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 21 ปี
การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 รางวัลชนะเลิศทักษะการออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้า
นายวัชรพงศ์

แซ่จิ๋ว

นางสาวกมลฉัตร

ช้อยเชื้อดี

นางสาวนภัสสร

แย้มกระจ่าง
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 รางวัลชนะเลิศทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูป
นายเมธี

โชคสุขนิรันดร์

นางสาวสุรางคนา

แสงศรี

 รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ (ชาย)
นายชัยณรงค์

นาคเสน

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
นายฐิติวัฒน์

สิทธิชูรักษ์

นายภาณุภณ

ทัศสาคร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องใช้ภายในห้องรับรอง
นางสาวทรรศวรรณ

ศรีประเวช

นางสาวจันทิมา

จิตต์วารี

นางสาวสุวรรณี

เนียมสุข

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย)
นายณัฐดนัย

สาลีผล

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
ลงภาชนะ
นายจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นางสาวอมรรัตน์

ทองเพ็ง

นางสาวเจนจิรา

สิทธิพงษ์

นางสาวสุภัทรชา

สอนกลิ่น

ได้ รับรางวั ล จากสํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
 รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง สบู่กระเจี๊ยบเขียว ระดับ ปวช.
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

นางสาวสุพัตรา

ริปูหนอง

นางสาวปิยฉัตร

ผดุงภักดิ์

 รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง ชาข้าวกล้องงอก ระดับ ปวช.
นางสาวทิพย์พัสษา

นิ่มอนงค์

นางสาวณัฐกานต์

สาลีสาย

นางสาวกันต์กนิษฐ์

สุริดล
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 รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง ถังขยะพูดได้ ระดับ ปวช.
นางสาวอมรรัตน์

ปานจันทร์

นายไพรัช

จันทร์ไข่

นายมานพ

สาภักดี

ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวั ล องค์ ก ารมาตรฐานเหรี ย ญทองระดั บ ชาติ ประเภทสถานศึก ษาขนาดกลาง จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครัง้ ที่ 24 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “Science

Tech” ประเภทแผนกวิชาสามัญ จากสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2557
รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดพวงมาลาประเภทสวยงาม จากจั ง หวั ด สุ พ รรณบุรี ในวโรกาสวั น ปิ ย
มหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทต่อยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี “เครื่องทําลายเอกสารแบบ 3 in 1”
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2557 จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูชุมชนสร้างคนดีเป็นศรีแผ่นดิน ” โดยท่านหญิง (หม่อมเจ้า)

มาลินี

มงคลยุคลอมาตยกุล พระราชปนั ดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.
2557
นางสาวจันทรา

ส่งศรี

ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ

เกตุหิรัญ

รางวัลสุดยอดครูดีระดับจังหวัด จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการครูดีมีทุกวัน ประจําปี พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา

อยู่สําราญ

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2557
นางณัฐญา

อัมรินทร์

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ

เกตุหิรัญ
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รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2557
นางขนิษฐา

ภมรดล

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น จาก คุรุสภา ให้
ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางพราวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.
2557
นางราตรี

พรหมแท่น

ได้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจํา 2557 จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2557
นายสฤษดิ์

มาตกุล

นายอรทัยภ์

ทํามา

การนําเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษาระดับชาติ ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิจัย
อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทาวน์อนิ ทาวน์
นางภิญญดา

อยู่สําราญ

นางณัฐญา

อัมรินทร์

นางสาวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี ประจําปี 2557 จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางวันทนา

โพธิ์รัง

นางเบญจมาศ

ดีเจริญ

นางยุวพา

สารพัฒน์

นางพรสวรรค์

ผลวงษ์

นายนนท์

เกตุพรม

นางสาวฉัตรระวี

ศรีคํา

นางสาวศรัณยา

เอมอินทร์

นางสมใจ

บุญมี

นางเพียรใจ

ม่วงภาษี

นางอนัญญา

เวียงสีมา

นางสาวพรรณี

สุคันธิน

นายกวินธร

ไขหทัยบุตร
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นางอภิรดี

พรหมสาขา ณ สกลนคร

นางสาวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

นายกิตพิ งศ์

โกวิทวณิชชา

นายศุภวุฒิ

ธรรมประชา

นางนิภา

สุทธิบุตร

นายชนาวุฒิ

มูลจันทร์

นายเอกลักษณ์

พุม่ โต

นางสาววิราวรรณ สายแก้ว
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา
2557 ระดับ ปวช.
นางสาวเยาวเรศ

ไชยประเสริฐ

นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา
2557 ระดับ ปวส.
นางสาววิภาวรรณ

วงษ์โพธิ์

ได้ รั บโล่เกี ยรติ คุ ณ เป็ น ผู้ มี ค วามสา มารถดีเด่ น และ นํ า ชื่ อ เสี ย ง มา สู่ ป ระเทศชาติ จา ก
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

ได้รับเกีย รติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวั นเด็ ก
แห่งชาติ ประจําปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองคาย ดังนี้
 ตําแหน่งเหรัญญิกคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย
นายภูมริ ัตน์

รัตน์วงพงษ์

นางสาวบงกช

แก้วปาน

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ชา,ธัญพืช,
ดอกไม้อบแห้ง)
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นางสาวอินทิรา

อนันต์ธนสาร

นางสาวพลอยพิชชา

นาโตนด

 รางวัลระดับเหรียญทอง ประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public
Speaking Contest)
นางสาวกันต์กมล

ไทยวงษ์

 รางวัลระดับเหรียญทอง การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับปวส.
นางสาวทรรศวรรณ

ศรีประเวช

นางสาวจันทิมา

จิตต์วารี

นางสาวสุวรรณี

เนียมสุข

 รางวัลระดับเหรียญทอง การประดิษฐ์ของที่ระลึกสําหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส.
นายจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นางสาวสุภัทรชา

สอนกลิ่น

นางสาวศิริรัตน์

มณีวงศ์

 รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
นางสาวธัญญลักณ์

มาเกิด

นางสาวอภิณญาณ

ครุฑวิลัย

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย)
นายชัยณรงค์

นาคเสน

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงสากล (ชาย)
นายณัฐดนัย

สาลีผล

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดดนตรีไทย “ขิมสาย (7 หย่อง)”
นายจิรภัทร

เขาสมบูรณ์

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ วิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 1519 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี ดังนี้
 ตําแหน่งนายกองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

 รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.
นายฐิติวัฒน์

สิทธิชูรักษ์

นางสาวชนิศา

นาคใหม่

 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกอบอาหารว่างหรือยําและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช.
นายทรงพล

โพธิ์หริ ัญ
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นางสาวอัญชนก

เฉลียวไวย์

นางสาวฤดีรัตน์

บํารุงชนม์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครื่องดื่ม (หญิง)
นางสาวมิรันตี

ศรีบุญเพ็ง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม (ชาย)
นายกฤษดา

เรืองวิทย์

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ วิชาชีพและทักษะพื้นฐานในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปีการศึกษา 2557 ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประวัตศิ าสตร์ไทย
นางสาวพัชราภา

เหลืองประเสริฐ

นางสาวกมลวรรณ

ศรีตองอ่อน

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค
ภาคกลาง ในงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่ างวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดังนี้
 รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่อง เครื่องกําหนดปริมาณกําหนดขนาดขนมไทย ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
นางสาวสโรชา

สิทธิวงษ์

นางสาวเจนจิรา

ปรางจันทร์

 รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่องสายหุ้มเบลท์คลายเครียด (Belt Aroma Therapy) ประเภทที่
3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
นางสาวสุพัตตรา

สุวรรณะศร

นางสาวจิตติพร

วรรณะภูติ

นางสาวพัชราภา

เหลืองประเสริฐ

ได้ รับรางวั ล จากสํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
 รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง ดินน้ํามันจากเยื่อกระดาษ ระดับ ปวช.
นางสาวธนพร

บัวมี

นางสาวรุ่งกัลยา

อ่านคําเพชร

นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง
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 รางวัลเหรียญทองแดง เรื่องสีโปสเตอร์เพื่องานศิลปะ ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐชา

เกิดวัน

นางสาวอัญชิสา

ชวนเชาว์

นางสาวสุชาวดี

น้ําทิพทา

ปีการศึกษา 2558
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวั ล สถานศึ ก ษาดี เ ด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม จากธนาคารออมสิ น โครงการประกวด
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2558
สถานศึ ก ษารางวั ล พระราชทาน ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2558 จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิ บาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2558จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2558 อยูใ่ นระดับดีมาก
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ ครัง้ ที่
25 ประจําปีการศึกษา 2558
เข้ า รอบ 1 ใน 20 ที ม สุ ด ท้ า ยระดั บ ประเทศ โครงการอบรมเสริ ม ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาในการเป็ น
ผู้ประกอบการ การประกวดแผนธุรกิจ “ผลิตภัณฑ์ข้าวตังไรซ์เบอรรี่หน้าปลาสลิดหยองน้ําพริกเผา” ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์
บุคลากรดีเด่น
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นางสาวฉันทนา

พิพัฒน์บรรณกิจ

รางวั ล ครู ชุม ชนคนสร้ า งชาติต ามรอยเจ้ า ฟ้า ผู้ ทรงเป็ น ครู แ ห่ ง แผ่ น ดิ น จากท่ า นหญิ ง (หม่อ มเจ้ า )
ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจําปี 2558 ประทาน ณ วันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2558
นางณัฐญา

อัมรินทร์

รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
(ปวช.) ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการ
ประกวดสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา

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

พันธนิตย์

นางสาวงามพรรณ

สุมูลเวช

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
นายสุทธิ

อัมรินทร์

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิศิลปะดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.
2558
นางพรสวรรค์

สระบัว

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

พิพัฒน์บรรณกิจ

นางทองพราว

ฮวบหิน

นางภิญญดา

อยู่สําราญ

นางพรสวรรค์

สระบัว

นางกานต์สิรี

อูอ่ รุณ

นางพราวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

นางราตรี

พรหมแท่น

นายสฤษดิ์

มาตกุล

นางอารยา

เจริญพร

นางสาวรัชดาภรณ์

ตันติกําธน

นางสาวสมฤดี

คําภาษี

นายคมสันต์

พรหมศร

นายสมภพ

อุตสาหะ

นายธัฐเชษฐ์

ช่วยค้ําชู

นายเศวตโชติ

บุญจีน

นายจารึก

ศรีนาค

นางสาวสุพชิ ญา

รักแดง

นายชนาวุฒิ

มูลจันทร์

นางสาวศิริภา

จิตผ่อง

นางสาวกนกพร

น้อยแสง

นายรัฐนันท์

เสียงเสนาะ
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นางสาวงามพรรณ

สุมูลเวช

นางสาววรารัตน์

โรจน์ทนงค์

นางจินดา

สิงห์เสริมวงษ์

นางสาวธนาภา

แก้วมณี

นางสาวเกสร

อินทร์สว่าง

นายพัชรวัฒน์

สกุลพราหมณ์

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา
2558 ระดับ ปวช.
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา “อาเซี่ยนสกุลเกมส์ครั้งที่ 7” ประจําปี 2558 ณ ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ประเภทกีฬาเนตบอล
นางสาวธนัฎฐา

ขวัญกุล

รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน โครงการประกวด
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2558
นางสาวกันต์กมล

ไทยวงษ์

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปี 2558
นางสาวกันต์กมล

ไทยวงษ์

รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึก ษา
(ปวช.) จากสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ในโครงการประกวดสร้ า งสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากวัดสุเหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นายรักษิต

บุญนาค

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ ปวช.
นางสาวจิตติพร

วรรณภูติ

นางสาวภัทราภรณ์

ไตรเวทย์

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น
นางสาวณัฐกานต์

สาลีสาย

นางสาวกันต์กมล

ไทยวงษ์

นายพิชยุตม์

ทับทองดี
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ
นางสาวณัฐชา

สุริยวงศ์

นายกิตตินันท์

กุลพิพัฒน์รัตน์

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และจัด
นิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกาแฟโบราณ
นางสาวกาญจนาพร

เฮงตระกูล

นางสาววรสสุคนธ์

เณรนุราช

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ ปวส.
นางสาวศิริลักษณ์

อินทญาติ

นางสาวสุนสิ า

พุฒวิ รรธนะ

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย
นายณัฐพงศ์

แพจั่น

นางสาวอมรรัตน์

เกตุอุดม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและการตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ 15-20
ปี ระดับ ปวช.
นางสาวพิมพ์วภิ า

ไชยวิเศษ

นางสาวธันย์ชนก

เรืองศิริ

นางสาวจุฑาภรณ์

พิมพขันธ์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้แบบไทย ปวส.
นายจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นางสาวสุภัทราชา

สอนกลิ่น

นางสาวศิริรัตน์

มณีวงศ์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.
นางสาวณัฐนันท์

น้ําใจดี

นางสาววนัสนันท์

จินดานนท์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นางสาวกนกวรรณ

แซ่แต้

นางสาวจารุวัลย์

ปาละวงษ์

นางสาวณัฐวรรณ

ศิลาวัชรพล
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารเป็นชุด (Set Menu)
นายกฤษดากร

โพธิ์ศรี

นางสาวเบญจรัตน์

ธนะตระกูลพาณิช

นางสาวจรัสพรรณ

แสงทอง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะบาร์เทนเดอร์ชาย
นายกฤษดา

เรืองวิทย์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะบาร์เทนเดอร์หญิง
นางสาวรัชนีกร

ทองย้ํา

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย
นายอภิสิทธิ์

จันทรเชียงศรี

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง
นางสาวเจนจิรา

ศักดาจรัส

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ
วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระดับปริมาณวิตามินซีในชาผลไม้ ระดับ
ปวส.
นางสาวนิศารัตน์

จงสมจิตร

นางสาวปวันณา

เทววุฒิศิริกุล

นางสาวฤดีรัตน์

บํารุงชนม์

 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องการศึกษาคุณภาพชาดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง
ระดับ ปวช.
นางสาวอัญชิสา

ชวนเชาว์

นางสาวณัฐชา

เกิดวัน

นางสาวจาจุพร

รื่นโพธิ์วงษ์

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่องผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปข้าวไรซ์เบอรี่แคปซูลเพื่อสุขภาพระดับ
ปวช.
นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง

นางสาวรุ่งกัลยา

อ่านคําเพชร

นางสาวจุฑารัตน์

แตงทอง
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ได้รับรางวัลเนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปีการศึกษา 2558 ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ โคมไฟกะลา MUSICAL การแข่งขันนําเสนอองค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวกัลยา

สุขเรือน

นางสาวสิริรัตน์

บุญวงศ์

นางสาวอรอนงค์

มะลิวงษ์

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ลอดช่องไรซ์เบอรรี่
นางสาวเบญจรัตน์

ธนะตระกูลพาณิช

นางสาวพรวารี

คําสักดี

นายกฤษดากร

อุปแก้ว

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการเครื่องแขวนผ้าลายไทย
นายจรัลทร

มากมูล

นายจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นายถิรายุ

คําวิลาศ

ปีการศึกษา 2559
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวั ล เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ ระดั บชาติ การประกวดการจั ด สถานที่ เ รี ย นรู้ เทคโนโลยี เ ฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก “Experiential
Computer Graphic and Design”
เข้ารับการประเมินผลโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชี วศึกษา ระดับชาติ สถานศึกษากลุ่มภาค
กลาง ประจําปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินติดตามการดําเนินธุรกิจภายใต้การบ่มเพาะระดับชาติ เกณฑ์อยู่ใน
ระดับ 5 ดาว
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2559 จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลดีเด่นการประกวดธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวันปิยมหาราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปี 2559
บุคลากรดีเด่น
รางวัลคุรุสดุดี จากคุรุสภา
นายชูเชิด

มัจฉาฉ่ํา
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจําปี 2559 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้
ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
นางปุญญิสา

พันธุ์ภักดี

นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางวันทนา

โพธิ์รัง

นางรัชนีบล

ศรีธนาอุทัยกร

นายสุเทพ

สุทธิบุตร

นางบุญสม

สําเนียงแจ่ม

นางยุวพา

สารพัฒน์

นายสุรพล

แย้มชื่น

นางสาวอัญชรีย์

สรวงท่าไม้

นายมนต์ชัย

อัมพวานนท์

นายเดชา

การสมพจน์

นางสาวพจนา

สลับลึก

นางสาวสุชาดา

มีอําพัน

นายสุทธิ

อัมรินทร์

นางอรทัยภ์

ทํามา

นางณัฐญา

อัมรินทร์

นางสาวกัลยาณี

ภมรดล

นายอัฐวีร์

ศิริเตชภัทร์

นางสาววัชราภรณ์

นนท์ธีระวิชยา

นางสาวนรีรัตน์

คชพงษ์

นางวิไล

รัตนเชิดฉาย

นางอัจฉรา

โพธิจินดา

นายอนันต์

บุญเกิด

นางเนตรชนก

ใจกล้า

นางสาวจิรวรรณ

ธนะตระกูลพาณิช

นางสาวกัญจน์รัตน์

โสมะภีร์

ได้รับทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียแบบนําเสนอประกอบการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์
เพื่อ อาชีพ ธุ รกิ จ และบริ ก าร สํ า หรั บ ผู้ เรี ย นระดั บประกาศนีย บั ต รวิชาชีพ วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รี จาก
สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็น
จํานวนเงิน 45,000 บาท
นางณัฐญา

อัมรินทร์
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เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน
พ.ศ. 2560 ณ National Taiwan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
นางสาวกัลยาณี

ภมรดล

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา
2559 ระดับ ปวช.
นายถิรายุ

คําวิลาศ

นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา
2559 ระดับ ปวส.
นายกรรชัย

อินทร์โพธิ์

รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากธนาคารออมสิน โครงการสถานศึกษา
และนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธ์

ได้รับเกีย รติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวั นเด็ ก
แห่งชาติ ประจําปี 2559
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

รางวัลชนะเลิศ จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กไทย
รู้เท่าทันสื่อ” ประจําปี 2559
นายไพรัช

จันทร์ไข่

นายสิรภพ

เมฆช้าง

นางสาวศิริลักษณ์

ทองคํา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอล ประเภททีมหญิงการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 ระดับภาคกลาง “อาชีวะเกมส์กรุงเก่าเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2559
ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (4 ปี ) ณ นครเที ยนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก
สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (มหา
นครฉงชิ่ง) สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 19-30 เมษายน 2559
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

นางสาวอภิญญาณ

ครุฑวิลัย
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ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D Animation (คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช. จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 25 ประจําปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้
นางสาวณัฐชา

สุริยวงศ์

นายกิตนิ ันท์

กุลพิพัฒน์รัตน์

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา
2559 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
ปวช.
นางสาวจิตติพร

วรรณภูมิ

นางสาวภัทราภรณ์

ไตรเวทย์

 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการบัญชีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
นางสาวอารยา

บุญยอด

นางสาวนาตยา

สุทธิวรรณ

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
นางสาวมัณฑนา

แก้วเจริญ

นางสาวรสทร

พุกพาน

นางสาวกมลทิพย์

รัตนบวรชัย

นางสาวรัตนา

สดคมขํา

นางสาวศิริลักษณ์

ทองคํา

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐวรรณ

ศิลาวัชรพล

นางสาวกรพินธุ์

ภิญญไทย

นายรัฐธรรมนูญ

รุ่งรังศรี

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกาแฟโบราณ ระดับ ปวช.
นางสาวปนัดดา

แช้มช้อย

นางสาวศุภรานันท์

พรหมทอง

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวส.
นายยุทธการ

พลอยสุกใส

นายศุภรานันท์

พรหมทอง
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น ระดับ ปวช.
นายถิรายุ

คําวิลาศ

นายไตรภพ

เตี้ยมฉายพันธ์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารเป็นชุด (Set Menu) ระดับ ปวช.
นายเกริกพล

พันธุ์จ้อย

นางสาวกัญญารัตน์

คงคาหลวง

นางสาวอรวรรณ

แก้วบุตรดี

ได้รับรางวัลเนื่องในงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การค้า The Hub เซียร์
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน ดอกไม้คลุมผ้าไตรจากงานจักสานตอกไม้ไผ่
นายถิรายุ

คําวิลาศ

นายอรรถ์

ชํานาญกิจ

นางสาวณัฐธิตา

สุพัฒธี

นางสาวณัฐนรินทร์

พุม่ มั่น

นางสาวนพพร

คําจํารูญ

นางสาวศศิธร

รอดผึง้

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ซอสมะละกอ (สําหรับผัด)
นางสาวเบญรัตน์

ธนะตระกูลพาณิช

นายกฤษดาดร

อุปแก้ว

นางสาวพรวารี

คําสักดี

นางสาวกรกช

นุชนารถ

นายปภังกร

เชาว์ระหะ

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ด้านประกวดองค์ความรู้การนําเสนอวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน ลูกประคบสมุนไพร 5 กลิ่นดอกไม้ไทย
นางสาวนัฐฐา

หนูพุก

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง ดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน การพัฒนาชาชงสมุนไพร Star Gooseberry Leaves ระดับ
ปวช.
นางสาวอรยา

บุญยอด
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นางสาวสุพัตรา

นุชเสียงเพราะ

นางสาวนาตยา

สุทธิวรรณ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน การศึกษาการดูดซับน้ํามันตะไคร้หอมของไม้โสน ระดับ
ปวส.
นายกรรชัย

อินทร์โพธิ์

นางสาวเยาวเรส

ไชยประเสริฐ

นางสาวนัทธมน

ธรรมสาร

ปีการศึกษา 2560
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ขนาดกลาง ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปี 2560
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ ดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2560 จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลส้วมสะอาดได้มาตรฐาน ของกรมอนามัย ประจําปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560
นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางสาวชิรญา

พรมทอง

นายเดชา

การสมพจน์

นายสุทธิ

อัมรินทร์

นางอรทัยภ์

ทํามา

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2561
นายชูเชิด

มัจฉาฉ่ํา

รางวัลครูดีปูชนียบุคคล ประจําปีการศึกษา 2560 จากสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
นางภิญญดา

อยู่สําราญ

รางวัลสุดยอดครูดีของปวงประชา ประจําปีการศึกษา 2560 จากสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
นางอรทัยภ์

ทํามา

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2561
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นางเบญจมาศ

ดีเจริญ

นางพรสวรรค์

สระบัว

นางพรสวรรค์

ผลวงษ์

นางระวีวรรณ

ทองวิเศษสุข

นางอนัญญา

เวียงสีมา

นางเพียรใจ

ม่วงภาษี

นางสาวศรัณยา

เอมอินทร์

นายกวินธร

ไขหทัยบุตร

นางสาวพรรณี

สุคันธิน

นายกิตพิ งษ์

โกวิทวณิชชา

นายสฤษดิ์

มาตกุล

นางสมใจ

บุญมี

นางสาวรัชดาภรณ์

ตันติกําธน

นางสาวสายสุริยา

บุญรัศมี

นางสาวพัชรินทร์

รุจิโกไศย

นายคมสันต์

พรหมศร

นางสาวยานุมาศ

กองร้อยอยู่

นายพรเทพ

กลิ่นแดง

นายวศิน

ทองคําใส

นางสาวกนกวรรณ

น้อยแสง

นางนิภาดา

พลหาญ

ได้รับทุนวิจัย เรื่อง ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ สําหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จาก
สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น
จํานวนเงิน 10,000 บาท
นางณัฐญา

อัมรินทร์

ได้รับคัดเลือกบทความวิจัย ลงวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
พ.ศ. 2560 ดังนี้
 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง”
นางณัฐญา

อัมรินทร์

นายสุทธิ

อัมรินทร์

 เรื่อง “การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของออริกาโนในซอสมะละกอสําหรับผัด”
นายพรเทพ

กลิ่นแดง
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นายสมภพ

อุตสาหะ

นางสาวยานุมาศ

กองร้อยอยู่

นายรัฐนันท์

เสียงเสนาะ

เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ ณ Ming Dao University ประเทศไต้หวัน ระหว่าง
วันที่ 25 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางภิญญดา

อยู่สําราญ

เข้า อบรมภาษาและวัฒ นธรรม ณ วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาและเทคโนโลยีหนานหนิง เมือ งหนานหนิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวพัฒน์พนิ ันท์

อยู่สําราญ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
นายถิรายุ

คําวิลาศ

นายณัฐพงศ์

แพจั่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
สาขา จัดดอกไม้ เมื่อวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากจังหวัดสุพรรณบุรี
นายไตรภพ

เตี้ยมฉายพันธ์

เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ ณ Ming Dao University ประเทศไต้หวัน ระหว่าง
วันที่ 25 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวชลธิชา

เปรมปรีด์ิ

นางสาวลัดดา

จําปานิล

นางสาวอรอุมา

ช้อยผดุง

นางสาวณัฐณิชา

สาลีผล

เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ นครเซี๊ยะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21
ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
นางสาวณัฐพร

กาสา

เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9
– 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวเมธาพร

บัวแก้ว

ได้รับรางวัล จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้
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 รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากดอก Cowslip Creeper ระดับ ปวช.
นางสาวกาญจนา

แก้วปาน

นางสาวอรจิรา

ดวงทองคํา

นางสาวกัลทิมา

ป้อมสถิตย์

 รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณว่านรางจืดที่มีต่อคุณภาพของเอแคร์ลเพื่อสุขภาพ
ระดับ ปวส.
นางสาวกัญญารัตน์

คงคาหลวง

นางสาวสมหญิง

ปั้นคล้าย

นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง สัดส่วนของส่วนผสมที่เหมาะสมของ Miss Purple Donut ระดับ
ปวส.
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

นางสาวสุพรรณษา

นิยมทอง

นายชัยรัตน์

สายสังข์

ได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจําปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0” ระดับ ปวช.
นางสาวนันท์นภัส

วรรธนอารีย์

นางสาวธัญลักษณ์

อ่อนน้อย

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวจะเข้ ระดับ ปวช. และ ปวส.
นายพงศ์วนิ

อุมาบล

 รางวัลชนะเลิศ ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP ระดับ ปวช.
นางสาววิยะดา

อุบลรัศมี

นางสาวทัศนีย์

ช่างกลึงเหมาะ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ ปวช.
นางสาวธัญจิรา

หงษ์เวียงจันทร์

นางสาวประภัสสร

เสารางทอย

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ ปวส.
นางสาวกมลวรรณ

ศรีตองอ่อน

นางสาวภัทราภรณ์

ไตรเวช
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช.
นายสุรวัฒน์

ผินสูงเนิน

นายรัชตะ

สัญตะหุโม

นายพลวัฒน์

สัญญะพล

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอดจานร้อน
(Street Food) ระดับ ปวช.
นายฐากร

คูประชามิตร

นายพีรพล

โคตรวงษ์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช. และ ปวส.
นางสาวนภสร

วิสุทธิ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
นางสาววรกัญญา

ศรีอรุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27
ประจําปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวทัศนีย์

ช่างกลึงเหมาะ

นางสาววิยะดา

อุบลรัศมี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดองค์ความรู้การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน “ข้าวไทย (Thai Rice Product) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ เซียร์
รังสิต จังหวัดปทุมธานี
นายปภังกร

เชาว์ระหะ

นางสาวทักษิณา

พัฒนศิริ
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ข้ธมมลบภ คลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.

จานวน

ข้าราชการ

60

คน

1.1 ผู้บริหาร

5

คน

1.2 ครูผู้สอน

54

คน

2.

พนักงานราชการ

8

คน

3.

ครูพิเศษ

18

คน

รวม

85

คน

บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
1.

ข้าราชการพลเรือน

1

คน

2.

ลูกจ้างประจํา

5

คน

3.

ลูกจ้างชั่วคราว

39

คน

รวม

45

คน

รวมบุคลากรทั้งหมด

130

คน

กราฟวงกลมแสดงข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4%
30%

4%

41%

14%

6%

1%

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ข้าราชการพลเรือน

ลูกจ้างประจํา

ลูกจ้างชั่วคราว

ครูพิเศษ
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ข้อมูลผู้เรียน
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ประเภทวิชา / สาขางาน
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
8
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
34
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) - สาขางานธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
28
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
13
รวม
83
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาการบัญชี
1.1 สาขางานการบัญชี
110
2. สาขาวิชาการตลาด
1.2 สาขางานการตลาด
27
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
1.3 สาขางานการเลขานุการ
29
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
77
5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
1.5 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี) 26
รวม
269

รวม

ปวส.1 ปวส.2

รวมทั้งสิ้น
รวม

1

9

18

-

-

-

18

28
15

24
16

86
59

14
7
-

13
9
-

27
16
-

113
16
59

8
52

4
53

12
13
188

21

22

43

12
13
231

107

117

334

-

-

-

334

16

18

61

-

-

-

61

29

17

75

-

-

-

75

72

72

221

-

-

-

221

28
252

23
247

77
768

-

-

-

77
768
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

ปวส.1 ปวส.2

รวมทั้งสิ้น
รวม

-

-

-

-

63

61

124

124

-

-

-

-

28

24

52

52

-

-

-

-

22

18

40

40

-

-

-

-

55

49

104

104

-

-

-

-

76
244

48
200

124
444

124
444

30

42

32

104

12

-

12

116

29
59

24
66

21
53

74
178

5
17

8
8

13
25

74
13
203

14

11

12

37

-

-

-

37

36
50
461

35
46
416

92
21
33
129
386 1,263 282

230

512

92
129
1,775
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับปวช.
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา / สาขางาน

รวมทั้งสิ้น

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม

ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขางานการเลขานุการ
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)

3

8

1

12

-

-

-

12

41
23
-

33
19
-

25
15
-

99
57
-

-

12
-

24
15

6
11

12
30
26

111
57
30
26

18
-

9

7
-

-

-

85

69

48

25
9
202

39

29

68

25
9
270

118

107

106

331

-

-

-

331

58

26

16

100

-

-

-

100

35

22

24

81

-

-

-

81

26

27

29

82

-

-

-

82

82

71

73

-

-

-

319

253

248

226
820

226
820

-

-

-

-

82

62

144

144

-

-

-

-

27

27
18

27
18

18
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป (ทวิภาคี)
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

ปวส.1 ปวส.2

รวมทั้งสิ้น
รวม

-

-

-

-

27

19

46

46

-

-

-

-

17
12

52

69
12

69
12

-

-

-

-

43
23
222

73
233

116
23
455

116
23
455

30

29

41

100

-

-

-

100

23
-

25
-

22
-

8

4

53

54

63

70
170

8

4

12
12

70
12
182

9

12

11

32

-

-

-

32

40

33

34

-

49
506

45
421

45
404

535

107
139
1,866

107
139
1,331 269

266
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ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
จานวนนักศึกษา
ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่
2/2559
1/2560

ประเภทวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
รวม

รวม

32

32

64

14
46

28
60

42
106

จานวนนักเรียนนักศึกษานอกระบบ
หลักสูตรวิชาชีพ/เสริมวิชาชีพ
1 ระยะสั้น

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

58

แผนกวิชาคหกรรม

48

รวม
2 แกนมัธยม

106

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
รวม

3 ร่วมกับหน่วยงานอื่น

จานวน

80
80

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

85

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

92

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

50

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

50

รวม

277

รวมทั้งหมด

463
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ส่ทนทฝ่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ
•
•
•
•
•
•

สรุ ปนบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลผต
สรุ ปนบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครนการ
สรุ ปนบประมาณรายจ่ายค่าทัสดุฝพกและทัสดุการถพกษา
สรุ ปนบประมาณรายจ่ายค่าทัสดุสานักนาน
สรุ ปนบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
สรุ ปรายการทัสดุ/ครุ ภัณฑ์
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลผต
สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการค่าใช้จา่ ย
1 งบบุคลากร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รวม

เงินรายได้

ร้อยละ

-

30,872,922.22

-

3,349,122.00

3,406,055.00

37,628,099.92

53.52

1.1

เงินเดือน

-

26,513,801.64

-

-

-

26,513,801.64

37.71

1.2

เงินประจาตาแหน่ง

-

1,182,800.00

-

-

-

1,182,800.00

1.68

1.3

ค่าจ้างประจา

-

1,377,440.00

-

-

-

1,377,440.00

1.96

1.4

พนักงานราชการ

-

1,798,881.28

-

-

-

1,798,81.28

2.56

1.5

ค่าจ้างชั่วคราว

-

-

-

3,349,122.00

3,406,055.00

6,755,177.00

9.61

4,171,139.72

1,375,217.85

196,288.80

1,685,932.45

6,549,391.42

13,977,970.24

19.88

121,400.00

16,600.00

36,000.00

-

1,654,110.00

1,828,110.00

2.60

1,545,890.80

63,186.00

36,000.00

579,997.94

2,342,080.85

4,576,155.59

6.50

2,503,848.92

132,173.00

124,288.80

642,096.60

1,512,032.14

4,914,439.46

6.99

-

1,163,258.85

-

463,837.91

1,041,168.43

2,668,265.19

3.80

-

1,327,449.20

-

-

989,803.81

2,317,253.01

3.30

3.1 ค่าครุภัณฑ์

-

1,197,000.00

-

-

989,803.81

2,186,803.81

3.11

3.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

-

130,449.20

-

-

-

130,449.20

0.19

2 งบดาเนินงาน
2.1

ค่าตอบแทน

2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
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สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
รายการค่าใช้จา่ ย
4 งบเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รวม

เงินรายได้

ร้อยละ

14,932,669.54

57,500.00

-

324,597.44

-

15,314,766.98

21.78

4.1

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

-

57,500.00

-

-

-

57,500.00

0.08

4.2

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

-

-

-

14,597.44

-

14,597.44

0.02

4.3

หารายได้ระหว่างเรียน

-

-

-

310,000.00

-

310,000.00

0.44

4.4

ค่าหนังสือเรียน

2,712,065.50

-

-

-

-

2,712,065.50

3.86

4.5

ค่าอุปกรณ์การเรียน

592,940.00

-

-

-

-

592,940.00

0.84

4.6

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,188,900.00

-

-

-

-

1,188,900.00

1.69

4.7

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,314,964.04

-

-

-

-

1,314,964.04

1.87

4.8

ค่าจัดการเรียนการสอน

9,123,800.00

-

-

-

-

9,123,800.00

12.98

5 งบรายจ่ายอื่นๆ

321,393.00

117,600.00

-

630,846.68

-

1,069,839.68

1.52

รวม

19,425,202.26

33,750,689.97

196,288.80

5,990,498.57

10,945,250.23

70,307,929.83

100.00

หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 2,909,077.22 บาท ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
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กราฟสรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปงบประมาณแยกตามผลผลิต

ค่าตอบแทน

ผลผลิต ปวช.

ค่าใช้สอย

8%

16%

2% 0%

ปวช.

28%

0%

ค่าวัสดุ

8%

13%

ปวส.
47%

ระยะสั้น

ค่าอุปกรณ์การเรียน

14%
ค่าเครื่องแบบนักเรียน

อุดหนุน
48%

ค่าหนังสือเรียน

3%
6%

7%

เงินรายได้

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
งบรายจ่ายอื่นๆ

ผลผลิตระยะสั้น

เงินเดือน

ผลผลิต ปวส.

เงินประจาตาแหน่ง

0%

ค่าจ้างประจา

4%

0%

0%
0%
5% 0% 4%

เงินเดือนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน

0%

4%

ค่าใช้สอย

4%

ค่าวัสดุ

19%

ค่าตอบแทน
18%

63%

ค่าใช้สอย

ค่าสาธารณูปโภค

79%

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
งบรายจ่ายอื่นๆ

ผลผลิตเงินอุดหนุน
5%

10%

ผลผลิตเงินรายได้

ค่าจ้างชั่วคราว

0%

10%

ค่าใช้สอย

8%
56%

9%

10%

31%

ค่าตอบแทน

15%

ค่าใช้สอย

14%

ค่าวัสดุ

21%

11%

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ค่าสาธารณูปโภค

หารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน

ค่าครุภัณฑ์
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครงการ
ที่

โครงการ

รวมงบประมาณ

1 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
1.1 ค่าหนังสือเรียน

2,712,065.00

1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

592,940.00

1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,188,900.00

1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,314,964.04

1.5 ค่าจัดการเรียนการสอน

9,123,800.00

2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

57,500.00

3 พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส การสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

100,000.00

ประชาชน “ทาดีเพื่อพ่อ”
4 ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

47,000.00

5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บเอกสารข้อมูลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา

80,000.00

6 ความร่วมมือผลิตกาลังคนดีศรีอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10

250,000.00

อุตสาหกรรมหลัก
7 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
8 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

40,000.00
1,200,000.00

9 เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

185,100.00

10 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

58,500.00

11 พัฒนายกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

40,000.00

12 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
13 ส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

250,000.00
1,108,000.00

14 ส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

10,000.00

15 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

30,000.00

16 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้

30,000.00

ตลาดแรงงาน “อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ”
รวมทั้งปีงบประมาณ

18,418,769.04
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายค่าทัสดุฝพกและทัสดุการถพกษา
ที่

แผนกวิชา

ค่าวัสดุฝกึ

1

สามัญสัมพันธ์

189,420.00

2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

49,400.00

3

อาหารและโภชนาการ

279,600.00

4

ธุรกิจอาหาร

84,500.00

5

คหกรรม

84,500.00

6

การบัญชี

157,780.00

7

การขายและการตลาด

36,800.00

8

ธุรกิจค้าปลีก

41,170.00

9

การเลขานุการ

71,600.00

10

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11

การโรงแรม

93,200.00

12

การท่องเที่ยว

69,600.00

13

การออกแบบ

83,200.00

14

คอมพิวเตอร์กราฟิก

123,000.00

รวม

1,499,370.00

135,600.00
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายค่าทัสดุสานักงาน

ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

615,137.76

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

70,525.00

1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

17,525.00

งานครูที่ปรึกษา

8,000.00

1 งานบริหารงานทั่วไป

งาน

จานวนเงิน

1.1 งานสารบรรณ

25,000.00

2

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000.00

3 งานปกครอง

15,000.00

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

351,704.32

4

25,000.00

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2 งานบุคลากร

12,000.00

5 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

3 งานการเงิน

15,000.00

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

4 งานการบัญชี

15,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5 งานพัสดุ

1

งานวางแผนและงบประมาณ

18,000.00

6 งานอาคารสถานที่

99,839.44
21,594.00

2

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

12,000.00

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

40,000.00
15,000.00

ฝ่ายวิชาการ

124,986.00

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

30,000.00

2 งานวัดผลและประเมินผล

30,000.00

5,000.00
119,000.00

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

10,000.00
40,000.00
30,000.00
9,000.00

รวมทั้งสิ้น 929,648.76 บาท

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด
3.1 งานห้องสมุด

-

29,986.00

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

5,000.00

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

18,000.00

5 งานสื่อการเรียนการสอน

12,000.00

8.84%

10.59%

13.64%
66.93%
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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สรุ ปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รายการ
ไฟฟ้า

น้าประปา

ไปรษณีย์

โทรศัพท์

เดือน

บริการ
อินเตอร์เน็ต

รวม

ต.ค. 59

125,405.78

24,050.23

1,951.00

3,029.65

26,568.12

181,004.78

พ.ย. 59

180,137.77

26,423.49

3,087.00

4,775.28

25,000.00

239,423.54

ธ.ค. 59

171,538.93

36,704.75

2,268.00

5,473.71

25,000.00

240,985.39

ม.ค. 60

143,386.35

44,097.81

3,060.00

2,940.25

27,531.12

221,015.53

ก.พ. 60

140,741.27

33,988.97

3,120.00

2,811.85

27,531.12

208,193.21

มี.ค. 60

104,359.14

28,823.56

1,798.00

4,168.40

27,531.12

166,680.22

เม.ย. 60

78,511.90

9,699.66

824.00

3,587.23

30,581.12

123,203.91

พ.ค. 60

133,655.64

20,103.97

1,873.00

4,107.09

26,568.12

186,307.82

มิ.ย. 60

220,967.02

15,718.63

3,527.00

5,154.18

25,963.00

271,329.83

ก.ค. 60

222,017.55

31,620.54

2,595.00

4,198.09

26,677.89

287,109.07

ส.ค. 60

202,820.08

30,501.74

5,423.00

2,786.33

26,677.89

268,209.04

ก.ย. 60

206,438.92

39,379.00

2,274.00

747.93

25,963.00

274,802.85

รวม

1,929,980.35

341,112.35

31,800.00

43,779.99

321,592.50 2,668,265.19

สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไปรษณีย์
1.19%

โทรศัพท์
1.64%

บริ การอินเตอร์เน็ต
4.48%

น้าประปา
12.78%

ไฟฟ้า
72.33%
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สรุ ปรายการทัสดุ/ครุ ภัณฑ์
ที่

รายการ

จานวน

หน่วยละ

รวม

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
15 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
20 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
15 เครื่อง
1 เครื่อง

32,000
32,000
32,000
32,000
24,950
24,950
24,950
24,950
24,950
13,000
4,990
4,990
5,000
24,900
25,000
13,000
22,000
3,000
19,900
40,000
40,000
29,925
29,925
29,925
29,925
29,925
29,925
29,925
24,800

32,000
32,000
32,000
32,000
49,900
24,950
24,950
24,950
24,950
13,000
4,990
4,990
5,000
24,900
25,000
195,000
22,000
6,000
19,900
40,000
40,000
598,500
29,925
29,925
29,925
29,925
29,925
448,875
24,800

หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
1 โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ไฟฟ้า
2 โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ไฟฟ้า
3 โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ไฟฟ้า
4 โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ไฟฟ้า
5 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
6 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
7 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
8 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
9 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
10 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU
11 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
12 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
13 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
14 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
15 Smart TV ขนาด 55 นิว้
16 ไมโครคอมพิวเตอร์ All in one
17 ไมโครคอมพิวเตอร์
18 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
19 คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค
20 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU
21 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU
22 กล้องดิจติ อล
23 กล้องดิจติ อล
24 กล้องดิจติ อล
25 กล้องดิจติ อล
26 กล้องดิจติ อล
27 กล้องดิจติ อล
28 กล้องดิจติ อล
29 โปรเจ็คเตอร์

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาท่องเที่ยว
งานสื่อการเรียนการสอน
ศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
ศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
ห้องสมุด
งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการตลาด
งานโครงการพิเศษ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาการบัญชี
งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
แผนกวิชาการเลขานุการ
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

30
31
32
33

จอคอมพิวเตอร์
ตูอ้ บระบบลมร้อน
ไมโครคอมพิวเตอร์ All in one
เครื่องขยายเสียงเพื่อการสอน
Model Audio-5
34 ไมโครคอมพิวเตอร์
35 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
36 ชุดประมวลผลเฉพาะทางสร้างชิ้นงาน
นวัตกรรมใหม่กับระบบปฏิบัตกิ าร
mac OS (I Max 21.5”)
37 ชุดประมวลผลแสดงสื่อผสมชิน้ งาน
ภาพและเสียงความละเอียดสูงกับ
ระบบปฏิบัตกิ าร IOS (ipad pro 9.7”)
38 อุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่อกับทีวี (Apple
TV 32 GB)
39 อุปกรณ์แท่นวางชุดประมวลผลแสดง
สื่อผสม
40 Smart TV ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 55 นิว้
41 สถานีเครือข่ายไร้สาย (Apple Airport
Extreme)
42 ระบบจัดการสื่อการเรียนรู้และ
บทเรียนออนไลน์
ฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียน นักศึกษา
43 ไมโครคอมพิวเตอร์
44 ชุดคอมพิวเตอร์
45 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
46 โต๊ะหมู่บูชา
47 เก้าอี้นั่งเทศก์ (เก้าอี้มุก)
48 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 35470 BTU
49 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12200 BTU
50 เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 32 นิว้
51 ถังบาบัดน้าเสีย ขนาด 1600 ลิตร

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

3 จอ
1 ตู้
21 เครื่อง
1 เครื่อง

2,900
190,000
13,000
1,600

8,700
190,000
273,000
1,600

แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 เครื่อง
1 เครื่อง
20 ชุด

25,000
25,000 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
6,000
6,000 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
74,000 1,480,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

1 ชุด

12,000

12,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

1 ชุด

7,000

7,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

1 ชุด

26,100

26,100 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

1 เครื่อง
1 ชุด

23,000
7,000

23,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
7,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

105 ชุด

3,960

415,800 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

1 เครื่อง
2 ชุด
1 เครื่อง

25,000
20,500
44,000

25,000 งานปกครอง
41,000 งานปกครอง
44,000 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง

32,000
12,000
38,000

32,000 งานอาคารสถานที่
12,000 งานอาคารสถานที่
38,000 งานอาคารสถานที่

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ถัง

19,000
7,500
9,800

19,000 งานอาคารสถานที่
7,500 งานอาคารสถานที่
9,800 งานอาคารสถานที่
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

รายการ

จานวน หน่วยละ

เพาเวอร์แอมป์
จอโปรเจ็คเตอร์ ขนาด 150 นิ้ว
โปรเจ็คเตอร์
โต๊ะหน้าขาว
ปืนลม
พัดลมแบบติดผนัง
เก้าอี้หอ้ งประชุมสีกรมท่า
เก้าอี้ประชุม
แฟลตกล้อง
ไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
Case พร้อมอุปกรณ์
จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 22 นิ้ว

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
66 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
67 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
รวม

1 เครื่อง
2 จอ
2 เครื่อง
10 ตัว
1 กล่อง
20 ตัว
150 ตัว
3 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 จอ

13,000
14,000
33,000
1,600
3,995
2,300
406.60
4,000
12,000
21,000
5,270
25,000
18,000
4,000

1 เครื่อง
1 เครื่อง

4,500
4,900

รวม
13,000
28,000
66,000
16,000
3,995
46,000
60,990
12,000
12,000
21,000
5,270
25,000
18,000
4,000

หมายเหตุ
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานประสัมพันธ์
งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานพัสดุ

4,500 งานประกันฯ
4,900 งานวิจัยฯ
4,944,435
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินโครงการตามนโยบาย

• ฌใรนการทภนการถพกษาเฉลผมราชกภมารฝ
• ฌใรนการอัฒนาทักษะธาชฝ อแบบบม รณาการเอฟ่ธสร้านฌธกาส การสร้านใน สร้านธาชฝ อ
สร้านราฬโด้ประชาชน “ทาดฝเอฟ่ธอ่ธ”
• ฌใรนการขฬาฬและฬกระดับธาชฝ ทถพกษาททผภาใฝสม่ใภณภาอมาตรฐาน
• ฌใรนการส่นเสรผมและอัฒนาการจัดเกฎบเธกสารข้ธมม ลนทัตกรรมสผ่นประดผษฐ์ธาชฝ ทถพกษา
• ฌใรนการใทามร่ทมมฟธผลผตกาลันในดฝถรฝธาชฝ ทถพกษาตธบสนธนภาใการผลผตและบรผการ
ญน 10 ธภ ตสาหกรรมหลัก
• ฌใรนการส่นเสรผมการประกธบธาชฝ อธผสระญนกลภ่มผม ้เรฝฬนธาชฝ ทถพกษา
• ฌใรนการการประกทดสผ่นประดผษฐ์ขธนในรภ ่นญหม่ ระดับภาใ
• ฌใรนการเร่นประสผทธผภาอการสธนใรม ธาชฝ ทถพกษา
• ฌใรนการจัดหาบภ ใลากรสนับสนภนเอฟ่ธใฟนใรม ญห้นักเรฝฬน
• ฌใรนการอัฒนาฬกระดับมาตรฐานการจัดกผจกรรมลมกเสฟธ และเนตรนารฝทผสามัญธาชฝ ทถพกษา
• ฌใรนการอัฒนารม ปแบบและฬกระดับใภณภาอถมนฬ์ซ่ธมสร้านเอฟ่ธชภ มชน (Fix it center)
• ฌใรนการส่นเสรผมและอัฒนาสภดฬธดนทัตกรรมธาชฝ ทถพกษา
• ฌใรนการส่นเสรผมกผจกรรมนานทผจัฬเอฟ่ธการจัดกระบทนการเรฝฬนรม ้ฌดฬญช้การทผจัฬเป็นฐาน
• ฌใรนการสร้านเใรฟธข่าฬใทามร่ทมมฟธทภกภาใส่ทน
• ฌใรนการขฬาฬฌธกาสการถพกษาทผชาชฝ อและอัฒนาทักษะทผชาชฝ อเอฟ่ธเตรฝฬมใทามอร้ธม
เข้าสม่ตลาดแรนนาน “ธาชฝ ทถพกษาเอฟ่ธในอผการ”
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โครงการตามนโยบาย
1. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รีไ ด๎ รับจั ด สรรงบประมาณเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ทุ น การศึก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี
เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให๎แ กํนักเรีย น นักศึกษา ซึ่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได๎รับจัดสรรงบประมาณ
30,000 บาท ได๎แกํ นางสาวสุรีย์ ชุํมเพ็งพันธ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จานวน 15,000 บาท และนางสาวผุสรัตน์
ขวั ญ กุ ล นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวส.1 จ านวน 15,000 บาท และภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ได๎ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ 27,500 บาท ได๎แกํ นางสาวผุสรัตน์ ขวัญกุล นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,500
บาท
2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส การสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชา
“ทาความดีเพื่อพ่อ”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ทาความดีเพื่อพํอ” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรํวม
ถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร โดยจัดตั้งศูนย์ฯ ย๎อมผ๎าและทาโบสีดาบริการประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแตํ
วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในการดาเนินงานใช๎งบประมาณ 100,000 บาท

3. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสคู่ ุณภาพมาตรฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได๎ดาเนินโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูํคุณภาพมาตรฐาน
ในวันที่ 10, 17, 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ องค์การบริหารสํวนตาบลทะเลบก
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให๎งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีออกประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนระบบทวิภาคีให๎แกํ
ประชาชนที่มารํวมงาน เพื่อสร๎างความเข๎าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการดาเนินโครงการได๎ใช๎
งบประมาณ 47,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บเอกสารข้อมูลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได๎เข๎ารํวมแขํงขันการประชารัฐรํวมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหวํางวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยใช๎งบประมาณ 80,000 บาท และได๎รับรางวัลดังนี้
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รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน หมอนอุม๎ รัก Pregnant Pillow
รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ข๎าวไทย
รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน R-Smart lift Water work Authority 4.0 (ระบบประปาอัจฉริยะ)
รางวัลชนะเลิศการนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน
Pregnant Pillow “AUMLUK”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน ผงโรยข๎าวสมุนไพร
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 การน าเสนอผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุํ น ใหมํ
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน R-Smart lift Water work Authority 4.0
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 การน าเสนอผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุํ นใหมํ
ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน ข๎าวไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ชื่อผลงาน วิชวลไลเซอร์ตัวน๎อยสายประหยัด

5. โครงการความร่วมมือผลิตกาลังคนดีศรีอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรม
หลัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได๎รับจัดสรรงบประมาณ 250,000 บาท นามาจัดงาน Open House เปิดโลก
วิชาการสูํ Thailand 4.0 และสถานศึกษาต๎นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ Excellent Model School ในวันที่ 1
กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 เพื่ อ สร๎ า งภาพลั ก ษณ์ ยกระดั บการแนะแนวการศึก ษาตํ อ สายอาชี พ แกํ นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา และปรับทัศนคติที่ดตี อํ การเรียนอาชีวศึกษา

6. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได๎ ด าเนิ น โครงการสํ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ อิ ส ระในกลุํ ม ผู๎ เ รี ย น
อาชีวศึกษา “หลักสูตรการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นผู๎ประกอบการ” ให๎กับครู และนักเรียน นักศึกษา จานวน 50
คน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห๎องประชุมสร๎อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เข๎า ศึก ษาดู งาน ณ โรงงานรัต นโกสิน ทร์ 1 จัง หวัด ราชบุรี และตลาดน้าอัม พวา จั งหวั ด
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สมุทรสงคราม เพื่อสร๎างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนในสถานศึกษาให๎มที ักษะการเป็นผู๎ประกอบ พัฒนา
ศักยภาพของครูในการเป็นที่ปรึกษา และสํงเสริมการทาธุรกิจในสถานศึกษา โดยใช๎งบประมาณ 40,000 บาท

7. โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ ระดับภาค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได๎รับการคัดเลือกจากระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เข๎ารํวมประกวด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับภาค ภาคกลาง ระหวํางวันที่ 16-21 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การค๎า The Hub เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมุํงเน๎นในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นนัก
คิดค๎นสร๎างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และสามารถเผยแพรํในรูปแบบภาษาอังกฤษได๎ ผลงานที่เข๎าประกวด ได๎แกํ ซอส
มะละกอ (สาหรับผัด), เช็คกํอนช็อต, เทียนอบจากดอกมะลิ, Bed Runner Instant, บูธทรงพลัง, จักสานดอกไม๎คลุม
ผ๎าไตรวิถีไทย, ลูกประคบสมุนไพร 5 กลิ่น โดยใช๎งบประมาณ 1,200,000 บาท ผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ด๎านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน ดอกไม๎คลุมผ๎าไตรจากงานจักสานดอกไม๎ไผํ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน ซอสมะละกอ (สาหรับผัด)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด๎านประกวดองค์ความรู๎การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงานลูกประคบสมุนไพรไทย 5 กลิ่นดอกไม๎ไทย

8. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได๎จ๎างครูชาวตํางชาติ คือ Miss Gyemkit Lepcha มาสอนภาษาอังกฤษให๎แกํ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อ พัฒนาให๎นักเรียน นักศึกษามีทักษะการพู ด อําน เขียนภาษาอังกฤษกับเจ๎าของภาษาได๎เป็น
อยํางดี โดยใช๎งบประมาณ 185,100 บาท
9. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได๎ดาเนินโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให๎นักเรียน โดยจ๎าง
นางสาวสุดารัตน์ แพงไธสง มาปฏิบัติหน๎าที่เจ๎าหน๎างานพัสดุ เพื่อเป็นการแบํงเบาภาระงานของครูผู๎สอนที่ไปปฏิบัติ
หน๎าที่สายสนับสนุนอีกหน๎าที่หนึ่งจึงทาให๎เวลาในการเตรียมการเรียนการสอนของครูผู๎สอนน๎อยลง โดยใช๎งบประมาณ
58,500 บาท
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10. โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารีวสิ ามัญอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 19 “ลูกเสือวิสามัญ ก๎าวตามรอยพํอ สร๎างสรรค์ชํอสะอาด พัฒนาชาติสูํ 4.0” ระหวํางวันมี่ 1-7 เมษายน พ.ศ.
2560 ณ คํ า ยลู ก เสือ วชิราวุธ จั งหวั ดชลบุรี เพื่อ ให๎ลู ก เสือ ผู๎บัง คั บบั ญ ชาในสั ง กั ดส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได๎พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เชื่อมั่น และศรัทธาตํอคติพจน์ที่วํา “บริการ” โดยใช๎
งบประมาณทัง้ สิน้ 40,000 บาท

11. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
งานโครงการพิเศษและบริการประชาชน ได๎ดาเนิน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซํอม
สร๎างเพื่อชุมชน (Fix it center) ระหวํางวันที่ 10 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ องค์การบริหารสํวนตาบล
ทะเลบก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแผนกวิชาคหกรรมได๎สอนการทาดอกไม๎จันท์ แผนกวิช าอาหารและโภชนาการสอน
การทาขนมปุยฝ้าย และแผนกวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกายสอนทากระเป๋าผ๎า โดยใช๎งบประมาณทัง้ สิน้ 250,000 บาท

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2559 พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลงานโครงการสํงเสริมและพัฒนา “สุด
ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึก ษา” การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุํ น ใหมํ แ ละการแขํ ง ขั น หุํ น ยนต์ยุ ว ชนอาชีว ศึก ษา
ระดับชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหวํางวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2560 ณ ห๎องเอ็มซีซีฮอลล์ ห๎างสรรพสินค๎า
เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เข๎ารํวมการประกวดด๎านผลิตภัณฑ์
อาหาร ชื่อผลงาน ซอสมะละกอ (สาหรับผัด) ด๎านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน ดอกไม๎คลุมผ๎าไตรจากงานจักสานตอกไม๎ไผํ
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน ลูกประคบสมุนไพรไทย 5 กลิ่นดอกไม๎ไทย โดยใช๎งบประมาณ
1,308,000 บาท
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13. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
นางณัฐญา อัมรินทร์ ครูผู๎สอนวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได๎รับทุนวิจัย เรื่อง ผลการจัด
กระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ สาหรับผู๎เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท
14. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได๎ดาเนินโครงการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทุกภาคสํวน เพื่อ ดาเนินการ
สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และ
สนับสนุนพิธีลงนามความรํวมมือ โดยได๎รับงบประมาณ 30,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาได๎ลงนามความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ และเอกชน จานวน 25 สถานประกอบการ ดังนี้
1. โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา

2. เดอะ ไทด์ รีสอร์ท

3. เครือเบทาโกร

4. บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จากัด

5. บริษัท โฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

6. บริษัท เท็กซัส สุกี้ (1994) จากัด สาขาสุพรรณบุรี

7. บริษัท เจบี มังกรกาญจน์ จากัด

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

9. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

10. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

11. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมาผดุงวิทย์”
12. แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
13. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี 14. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
15. โรงแรม เดอะซายน์

16. โรงแรมในเครือยไมด้า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

17. โรงแรม จอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

18. องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก

19. บริษัท โคฟเวอร์ทัวร์ ดอทคอม จากัด
21. วัดมะนาว

20. สุดาทิพย์ธุรกิจนาเที่ยว
22. วัดหนองเพียร

23. สถานีตารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี

24. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

25. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
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15. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน “อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ”
วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุพ รรณบุรีไ ด๎ม อบทุ น การศึก ษา จานวน 4 ทุ น ทุ นละ 3,000 บาท ให๎ แ กํนั ก เรี ย น
นักศึกษาที่มีความพิการทางรํางกาย เพื่อไว๎สาหรับใช๎จํายในการเรียนเป็นการแบํงเบาภาระคําใช๎จํายให๎แกํครอบครัว
ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาที่ได๎รับทุนดังนี้
1. นายวุฒศิ ักดิ์

ชั่งเพิก นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. นางสาววิไลพร

กุนมา นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการเลขานุการ

3. นางสาวเจียรนัย

รวมแสง นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. นางสาวบุศยมาศ

เสร็จกิจ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ส่ทนทฝ่ 4 ผลการดาเนผนนานตามกลฬภ ทธ์
กลฬภ ทธ์ท่ฝ 1 : ฬกระดับคภณภาอผม ้เรฝฬนฌดฬธผนผลการประเมผนระดับชาตผ (V-NET) และ
การประเมผนมาตรฐานทผชาชฝ อ
กลฬภ ทธ์ท่ฝ 2 : อัฒนาคภณภาอผม ้เรฝฬนญห้สธดคล้ธนกับตลาดแรนนานธาเซฝ ฬน
กลฬภ ทธ์ท่ฝ 3 : ปรับปรภ นระบบส่นเสรผมและอัฒนาผม ้เรฝฬนญห้มฝคา่ นผฬม และคภณลักษณะธันอพน
ประสนค์
กลฬภ ทธ์ท่ฝ 4 : เอผ่มถักฬภาอการจัดการเรฝฬนการสธนขธนครม
กลฬภ ทธ์ท่ฝ 5 : อัฒนาแหล่นเรฝฬนรม ้และสภาอแทดล้ธมญห้เธฟ้ธต่ธการเรฝฬนรม ้
กลฬภ ทธ์ท่ฝ 6 : เอผ่มขฝดคทามสามารถญนด้านนทัตกรรม สผ่นประดผษฐ์ นานสร้านสรรค์ และ
นานทผจัฬ
กลฬภ ทธ์ท่ฝ 7 : ระดมทรัอฬากรเอฟ่ธอัฒนาธาชฝ ทถพกษากับเครฟธข่าฬคทามร่ทมมฟธ
กลฬภ ทธ์ท่ฝ 8 : ญห้บรผการทผชาการและทผชาชฝ อสม่สันคม
กลฬภ ทธ์ท่ฝ 9 : เอผ่มประสผทธผภาอการบรผหารจัดการตามหลักธรรมาภผบาลฌดฬญช้ ICT
เป็นฐาน
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กลฬภ ทธ์ท่ฝ 1 : ฬกระดับคภณภาอผม ้เรฝฬนโดฬธผนผลการประเมผนระดับชาตผ (V-NET)
และการประเมผนมาตรฐานทผชาชฝ อ
1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 386 คน ได้รับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2 จานวน 228 คน
ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
15,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 5,000 บาท ซึ่งแยกเป็นแผนกวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชา
เสื้อผ้าแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การท่องเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
รวมระดับ ปวช.3
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
การท่องเที่ยว
รวมระดับ ปวส.2

จานวนนักเรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
9
24
16
4
116
19
18
71
22
31
23
12
21
386
13
8
61
24
48
48
18
8
228

จานวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.3
ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้สอบไม่ผ่าน
9
9
24
24
16
16
4
4
116
116
19
19
18
18
71
71
22
22
31
31
23
23
12
12
21
21
386
386
13
13
8
9
61
61
24
24
48
48
48
48
18
18
8
8
228
228
-
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ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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2. เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดติวข้อสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 โดยให้นักเรียน นักศึกษาเข้าไปฝึกทาแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ Google form เพื่อให้ผล
การทดสอบการศึก ษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ อยู่ใ นระดับที่ ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน
3. มาตรฐานวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายมีนักเรียน ปวช.3
จานวน 9 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
4. มาตรฐานวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาอาหารและโภชนาการมี นักเรียน ปวช.3
จานวน 24 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2
จานวน 21 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
5. มาตรฐานวิชาชีพธุรกิจอาหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน
16 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
6. มาตรฐานวิชาชีพคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาคหกรรมมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 4 คน
ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
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7. มาตรฐานวิชาชีพการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาการบัญชีมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 116
คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2 จานวน 61 คน
ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
8. มาตรฐานวิชาชีพการขายและการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาการขายและการตลาด มี นักเรียน ปวช.3
จานวน 19 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2
จานวน 24 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
9. มาตรฐานวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มีนักเรียน ปวช.3 จานวน
22 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2 จานวน 18
คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
10. การประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มีนักเรียน ปวช.3 จานวน
22 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2 จานวน 18
คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
11. มาตรฐานวิชาชีพการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาการเลขานุการ มีนักเรียน ปวช.3 จานวน
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18 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2 จานวน 48
คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
12. มาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุกริจ มี นักเรียน ปวช.3
จานวน 71 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2
จานวน 48 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
13. มาตรฐานวิชาชีพการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาการโรงแรม มีนักเรียน ปวช.3 จานวน 31
คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
14. มาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาการท่องเที่ยว มีนักเรียน ปวช.3 จานวน
23 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2 จานวน 8
คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
15. มาตรฐานวิชาชีพการออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาการออกแบบ มีนักเรียน ปวช.3 จานวน
12 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
16. มาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
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มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาการออกแบบ มีนักเรียน ปวช.3 จานวน
21 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
1. จ้างครูชาวต่างประเทศ
งานบุคลากร ได้ดาเนินโครงการจ้างครูชาวต่างประเทศ โดยการจัดหาครูชาวต่างชาติมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งใน
ภาคเรียนที่ 2/2559 มีครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน 1คน ได้แก่ Miss Sonum Choden และครูสอนภาษาจีน จานวน 1
คน ได้แก่ Miss Hu Xiao Yue ในภาคเรียนที่ 1/2560 มีครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน ได้แก่ Miss Gyemkit Lepcha
และครูสอนภาษาจีน จานวน 2 คน ได้แก่ Miss Liu Xinyue และ Miss Xiu Zhuhan โดยใช้งบประมาณ 322,407 บาท
2. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
งานทะเบียน ได้ดาเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยเชิญคุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 จานวน 386 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จานวน 230 คน การดาเนินโครงการในครัง้ นี้
ได้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 25,000 บาท

3. เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รี ได้ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รเทคโนโลยีบัณ ฑิต พุ ทธศั ก ราช 2557 สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ซึ่งมีผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
จานวน 69 คน และสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) จานวน 50 คน
4. พัฒนาภาษาอังกฤษนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์จริงกับชาวต่างชาติ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้นานักเรียน นักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ที่เรียน
ภาษาอังกฤษ จานวน 147 คน ฝึกประสบการณ์ดา้ นภาษากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
จังหวัดชลบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 10,000 บาท และค่าวัสดุ 5,000 บาท
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5. วันคริสต์มาส
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์การเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวงรัชกาลที่ 9
6. กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาในชมรม จานวน 50 คน
เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
7. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ดาเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยนา
นักเรียน นักศึกษา จานวน 50 คน ไปเข้าค่าย ณ ค่ายจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 7,200 บาท ค่าใช้สอย 33,320 บาท และค่าวัสดุ 6,480 บาท

8. กิจกรรมชมรมภาษาจีน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมชมรมภาษาจีน ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาในชมรม จานวน 50 คน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน และศิลปวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น
5,000 บาท

9. กิจกรรมค่ายภาษาจีน
แผนกวิชาสามัญสั มพันธ์ ได้ ดาเนินกิจกรรมค่ ายภาษาจี น เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยน า
นักเรียน นักศึกษา จานวน 50 คน ไปเข้าค่าย ณ ค่ายจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 7,200 บาท ค่าใช้สอย 33,320 บาท และค่าวัสดุ 6,480 บาท
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10. ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนา
แผนกวิชาการเลขานุการได้จัดบอร์ดปูายนิเทศเกี่ยวกับภาษาอาเซียน เพื่อสร้างทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอาเซียน โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
11. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคนโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคนโรงแรม เพื่อให้
ผู้เรียนสาขาการโรงแรมได้พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการพูด การแต่งกาย และมารยาททางสังคม เพื่อนาไปใช้ในการ
เรียนและชีวิตประจาวัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 8,000 บาท ค่าใช้สอย 2,000 และค่าวัสดุ 2,000 บาท
12. การจาหน่วยเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดโครงการสัปดาห์เค้กและคุกกี้ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2559-1 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มทักษะวิชาชีพ
ให้นักเรียน นักศึกษาสร้างประสบการณ์ตรง การทางานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในการนี้มีการมอบรางวัล
แก่นักขายมือทองแก่คุณครู นักเรียน นักศึกษา ที่มียอดจาหน่ายสูงตามที่กาหนด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 รางวัล
ที่ 1 คือตู้เย็น ได้แก่ คุณครูระวีวรรณ ทองวิเศษสุข โดยคุณครูใจดีมอบรางวัลคืนให้เป็นส่วนกลางเพื่อจับฉลากหาผู้
โชคดีรับตูเ้ ย็น ผลการจับฉลากผู้โชคดี ได้แก่ คุณครูณัฐญา อัมรินทร์ รางวัลที่ 2 ทีวีขนาด 32 นิ้ว ได้แก่ คุณครูสมภพ
อุตสาหะ รางวัลที่ 3 สร้อยข้อมือทองคา ได้แก่นักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกอาหารและโภชนาการ ในการดาเนินงานได้ใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 100,000 บาท

13. ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษาในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.
2560 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยเชิญผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ และคุณชลอศรี โพธิ์นุต มาบรรยายและแนวนา
แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 611 คน โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าตอบแทน 5,000 บาท และค่าวัสดุ 15,000 บาท
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14. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
เพื่อสารวจผู้เรียนที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีงานทา 59 คน
และศึกษาต่อ 474 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 15,000 บาท
15. แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ ดาเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษาในวันที่ 20
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญคุณพิสิฏฐ์ ช่างผาสุก มา
บรรยายแนวทางการในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 320 คน ซึ่งใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท

16. แนะแนวการศึกษาต่อ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559มกราคม 2560 โดยออกแนะแนวให้แก่นักเรียนระดับมัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย และระดับ ปวช. โรงเรียนวัดลาด
ตาล โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนวังหว้า
ราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ และโรงเรียนวัดวังกุ่ม เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและมีทัศนคติทีด่ ีในการที่จะเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุ 30,000 บาท
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กลฬภ ทธ์ท่ฝ 3 : ปรับปรภนระบบส่นเสรผมและอัฒนาผม ้เรฝฬนให้มฝค่านผฬม
และคภณลักษณะธันอพนประสนค์
1. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
งานทะเบียน ได้จัด ทาบัตรประจาตัวนัก เรียน นักศึก ษา ให้ แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จานวน 512 คน
นักศึกษาระดับ ปวส.1 จานวน 280 คน และนักศึกษาปริญญาตรี จานวน 33 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น
68,160 บาท

2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดงานประชุมทางวิชาการองค์การ และการแข่งขันทักาะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพอันจะนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและการดารงชีพ

และวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ชนะเลิศทักษะงานออกแบบ 2 D Animation (คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช. โดยใช้
งบประมาณ 119,000 บาท

3. วันสุนทรภู่
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาไทย) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระลึกถึง
สุนทรภูซ่ ึ่งเป็นบรมครูกลอนไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นกวีเอกของโลก โดยไม่ใช้งบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ
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4. วันภาษาไทยแห่งชาติ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาไทย) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
ในการใช้ภาษาไทยและตระหนึกถึงความสาคัญต่อการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะการพูด และการเขียน
โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
5. กิจกรรมชมรมภาษาไทย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาไทย) ได้จัดตั้งชมรมภาษาไทยโดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมชมรม
จานวน 10 คน ซึ่งได้จัดกิจกรรมเกี่ยวการแต่งกลอน การอ่านสุนทรพจน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 5,000 บาท
6. พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา เพื่อใช้สาหรับการฝึกซ้อมนักกีฬาไปแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ ต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 25,000 บาท
7. การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้จัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา เช่น การจับผ้าบนหุ่น การทาผ้า
มัดย้อม การทาของที่ระลึก ในงาน Open House เปิดโลกวิชาการสู่ Thailand 4.0 และสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสาน
พลังประชารัฐ (Excellent Model School) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 20,000
บาท
8. ส่งเสริมคุณธรรมในงานธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
ความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนิน
โครงการ
9. จัดดอกไม้วันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินการจัดดอกไม้วันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช วันพระนเรศวรมหาราช
วันฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันเจษฎาบดินทร์ วันจักรี วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มโี อกาสปฏิบัตงิ านตามสถานการณ์จริง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
10. เย็บ ร้อย ค่อยจีบ และประกวดกระทงลอยระดับชาติ
แผนกวิชาคหกรรมได้ จัด กิจกรรมสอนการทากระทงจากใบตองเป็ นการฝึ กทัก ษะการเย็ บใบตองให้แ ก่
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพได้ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 15,000 บาท
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11. ธนาคารโรงเรียน
แผนกวิชาการบัญชี ได้ดาเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้บริการรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมไปถึงบุคลากรภายนอกผู้สนใจเก็บออมเงินและเข้าร่วมโครงการกับ
ธนาคารโรงเรียนและยังเป็นสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์
จริงในการฝึกงานด้านการธนาคาร โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
12. คุณธรรมนาความรู้สู่การประกอบอาชีพ
แผนกวิชาการบั ญชี ได้ด าเนินโครงการคุณ ธรรมน าความรู้สู่ก ารประกอบอาชีพ เพื่อ ปลู กฝัง ให้ นักเรีย น
นักศึกษาได้มีคุณธรรมนาไปสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืน โดยใช้งบประมาณเป็นค่า ใช้สอย 7,000 บาท และค่า วัสดุ
3,000 บาท
13. คุณธรรมนาใจมุ่งสู่การเป็นนักเรียนที่ดี
แผนกวิชาการโรงแรม ได้จัดโครงการคุณธรรมนาใจมุ่งสู่การเป็นนักเรียนที่ดีเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนที่เป็น
เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มคี ุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข
14. ไหว้ครูช่างแผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาการออกแบบ ได้จัดพิธีไหว้ครูชา่ งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงความคารวะยอมรับ
นับถือครูบาอาจารย์ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีศิษย์
เก่าแผนกวิชาศิลปกรรมและคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000
บาท ค่าใช้สอย 5,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท

15. ไหว้ครูช่างแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ได้จัดพิธีไหว้ครูชา่ งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงความคารวะ
ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ส่งิ ที่ดใี ห้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
มีศษิ ย์เก่าแผนกวิชาศิลปกรรมและคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน
3,000 บาท ค่าใช้สอย 5,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
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16. ส่งเสริมการอ่าน
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากหมดระยะเวลาที่กาหนด
17. บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
17.1 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพเพื่อหาผู้นามาพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในรูปของสถานศึกษารวมทั้งให้ผู้นาสมาชิกองค์การวิชาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจัดให้มีกิจกรรมวิชาชีพของทุกชมรมวิชาชีพ เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ห่างไกลยาเสพติดและมีสานึกใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ และวิถปี ระชาธิปไตย โดยใช้งบประมาณ 211,530 บาท

17.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้นาลูกเสือเนตรนารี วิสามัญระดับชั้น
ปวช. 1 ทุกแผนกวิชาเข้าค่ายภาคกลางวัน Day camp ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี เพื่อฝึกซ้อมก่อนที่จะไปเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรม ในวันที่ 4-6 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยใช้งบประมาณ 103,680 บาท

17.3 กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ ได้จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
ตอนเช้า จะมีการสวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 116,900 บาท

17.4 กีฬาและนันทนาการ ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์
17.5 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชน
ดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นายถิรายุ
ค าวิ ล าศ และนายณั ฐ พงศ์ แพจั่ น ได้ รั บ รางวั ล เยาวชนดี เ ด่ น เนื่ อ งในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ าปี 2560
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
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18. โรงเรียนศีล 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดทาบุญบาเพ็ญกุศล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 โดยถวายสังฆทาน นั่งสมาธิ ทุกวันพฤหัสบดี ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ

19. ส่งเสริมสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาให้มมี าตรฐานสู่สากล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ส่งเสริมและจัดส่งนักเรียน นักศึกษาให้เข้ารับนักเรียน นักศึกษารางวัล
พระราชทาน ได้แก่ นายถิรายุ คาวิลาศ และนายกรรชัย อินทรโพธิ์
20. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน
762 คน เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ค่ายสมพลโตรักษายังโทน เฮลธ์ปาร์ครีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้
งบประมาณ 132,800 บาท

21. แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ. ภาค และชาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาค่กลาง ครั้งที่ 14
“อาชีวะสามอ่าวเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภทบาสเกตบอล
หญิง ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน

22. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ นักเรียน
นักศึกษาพระราชทาน และเยาวชนดีเด่น
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23. การประชุมผู้ปกครอง
งานครูที่ปรึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12
ตุลาคม พ.ศ. 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวั นที่ 4, 8, 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้
ผู้ปกครองได้รับฟังนโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 8,000 บาท และค่าวัสดุ 16,700 บาท

24. เกียรติบัตรเรียนดีและประพฤติดี
งานครู ที่ปรึ ก ษา ได้ จั ด พิธี ม อบเกี ย รติบั ต รเรี ย นดี ประจ าภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2560 ในวั น ที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมี นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสม 3.85 ขึ้นไป
จานวน 162 คน ได้รับเกียรติเรียนดี
25. ผู้ประสานสิบทิศ
งานครูที่ปรึกษา ได้จัดอบรมผู้ประสานสิบทิศซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแต่ละห้องเรียน จานวน 220
คน เพื่อให้ผู้ประสานสิบทิศได้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าหน้าที่ของตนเอง และสามารถประสานงานระหว่างครูที่
ปรึกษาและเพื่อร่วมชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 5,6000 บาท และค่าวัสดุ
4,920 บาท
26. อบรมความรู้วนิ ัยจราจร
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการอบรมความรู้วินัยจราจรในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยเชิญ ร.ต.อ.
ประกิจ สงสวานดิ์ ร.ต.ท.พิชัยพงศ์ ดวงแก้ว ด.ต.กาธร วิบูลย์ชาติ ด.ต.วิเชียร สิระวัฒน์ ด.ต.ธงชัย อยู่สุข และด.ต.ทัศ
เทพ ตะโกไพร มาบรรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎจราจรให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จานวน 600 คน เพื่อให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยลดจานวนอุบัตเิ หตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในการดาเนินโครงการได้ใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท

27. เครื่องแบบสวย
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการเครื่องแบบสวย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถู กระเบียบมาก
ยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ซึ่งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ แ ต่ ง กายถู ก ระเบี ย บได้ รั บ การยกย่ อ งเป็ น ตั ว อย่ า งเครื่ อ งแบบสวย จ านวน 7 5 คน โดยมี
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รองผู้อานวยการปุญญิสา พันธุ์ภักดี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ในการดาเนินโครงการได้ใช้งบประมาณเป็น
ค่าวัสดุทั้งสิ้น 4,000 บาท

28. 5 ส. พัฒนางานปกครอง
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการ 5 ส. พัฒนางานปกครอง โดยจัดซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาดห้องเพื่อเป็น
สร้า งบรรยากาศในห้อ งให้ดี ขึ้น และสิ่ งของในห้ องเรี ยบร้อยเป็ นระเบียบมากขึ้น ซึ่ง ในการดาเนินโครงการได้ใ ช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,500 บาท
29. ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา โดยการสารวจตรวจตาตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
เพื่อลดปัญหาด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด และด้านการพนันและการมั่วสุ่ม ซึ่งในการดาเนินโครงการได้ใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
30. ตรวจความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการตรวจความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา เพื่อปูองกันความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด และด้านการพนันและการมั่วสุม่ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
31. บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ความเสี่ยงด้านยาเสพติด ความเสี่ยงด้านสังคม และความเสี่ยงด้านการพนันและ
การมั่วสุม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
32. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 ณ วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุ พรรณบุรี ให้แ ก่นั กเรีย น นัก ศึก ษาใหม่ จานวน 753 คน เพื่อ ให้ ผู้เรีย นได้ทราบ
กฎระเบียบ แนวทางการเรียนการสอน และข้อปฏิบัตขิ องวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท และ
ค่าวัสดุ 15,000 บาท
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33. จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษา จานวน 1,000 เล่ม เพื่อแจกให้แก่นักเรียน
นักศึกษาใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 60,000
บาท
34. การให้บริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการการให้บริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ทางบ้านมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ได้กู้เงินเพื่อนาไปใช้จ่ายในการศึกษา โดยมี
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 200 คน

35. จัดหารายได้ระหว่างเรียน
งานแนะแนวอาชีพ และจั ด หางาน ได้ด าเนิน โครงการจัด หารายได้ ระหว่า งเรีย น เพื่อ ช่ว ยเหลือ นัก เรี ย น
นักศึกษาได้มรี ายได้ระหว่างเรียน ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา จานวน 50 คน มาลงชื่อปฏิบัตงิ านหารายได้พเิ ศษ
36. ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้ดาเนินการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ระหว่าง
วันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและสารเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 290,300 บาท

37. การประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้ทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษา จานวน 1,920 คน และ
บุคลากรของวิทยาลัย จานวน 130 คน กับทางบริษัท สยามซิต้ี อินชัวรันส์ จากัด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย
ทั้งสิ้น 290,300 บาท
38. จัดซื้อเวชภัณฑ์
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้จัดซื้อเวชภัณฑ์ไว้ที่ห้องพยาบาลเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลกรของสถานศึกษาเมื่อเจ็บปุวย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 30,000 บาท
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39. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อ
ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดภายในสถานศึกษาให้ลดลง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท

40. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เพื่อให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่แก่นักเรียน นักศึกษา และสนับสนับส่งเสริมการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนที่ติดบุหรี่ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท

กลฬภ ทธ์ท่ฝ 4 : เอผ่มถักฬภาอการจัดการเรฝฬนการสธนขธนครม
1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้สอนให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการทดลองจริงตามเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์รายวิชา โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 30,000 บาท

2. อบรมสัมมนาครูผู้สอนและครูฝกึ ในงานธุรกิจอาหาร
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากครูผู้สอนติดภารกิจจึงไม่สามารถจัดอบรมสัมมนาครูได้
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3. จัดทาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจอาหาร
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ
4. พัฒนาครูธุรกิจอาหารสู่ครูยุคใหม่
แผนกวิชาธุรกิจอาหารเห็นความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลจึงให้
ครูในแผนกเข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรและผู้เรียน
5. เรียนเพิ่มเติมฝัน
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ส่งเสริมให้คุณครูในแผนกวิชาเรียนต่อ เพื่ อที่จะได้นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ของครูร่วมกับสถานประกอบการ
แผนกวิชาการโรงแรมได้ดาเนินโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ของครูร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อ
เป็ น การแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมายิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท
7. สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรม ได้จัดโครงการจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนการโรงแรมมีความรู้
ความเข้าใจในรายวิชาที่เรียนซ่อมเสริมเพิ่มขึ้น
8. นิเทศการสอนครูผู้สอนของสถานศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ประเมินการสอนของครูผู้สอนทั้ง 12 สาขาวิชา จานวน 85 คน
เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และนาไปสู่คุณภาพการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนาผลไปพัฒนาด้านหลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่อง
9. จัดทาและประกวดแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
งานหลักสูตรการเรียนการสอน กาหนดให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในและคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนทาให้การสอนเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกาลังใจในการ
จัดทาแผนการสอนจึงมีการมอบรางวัลแผนการสอนดีเด่นให้แก่ครูผู้สอน ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา 2559 มี
ครูผู้สอนได้รับรางวัลแผนการสอนดีเด่น จานวน 12 คน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีครูผู้สอนได้รับรางวัล
แผนการสอนดีเด่น จานวน 19 คน
รางวัลแผนการสอนดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
1. นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
2. นางณัฐญา
อัมรินทร์
3. นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
4. นางภิญญดา
อยู่สาราญ
5. นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
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6. นางสาวพจนา
สลับลึก
7. นางพรสวรรค์
สระบัว
8. นายสุทธิ
อัมรินทร์
9. นางกานต์สริ ี
อูอ่ รุณ
10. นางสาวชิรญา
พรหมทอง
11. นายเศวตโชติ
บุญจีน
12. นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์
รางวัลแผนการสอนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1. นางสาวพจนา
สลับลึก
2. นางพรสวรรค์
สระบัว
3. นางณัฐญา
อัมรินทร์
4. นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
5. นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
6. นางภิญญดา
อยู่สาราญ
7. นางอรทัยภ์
ทามา
8. นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
9. นางสาวกนกพร น้อยแสง
10. นางสาวพรรณี สุคันธิน
11. นางสาวชิรญา
พรหมทอง
12. นางบุญสม
สาเนียงแจ่ม
13. นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช
14. นางสาวนิภาวดี มาลมพันธ์
15. นายเศวตโชติ
บุญจีน
16. นางสาวสุมาวดี จันทร์เพ็ญ
17. นายสุทธิ
อัมรินทร์
18. นายสุรพล
แย้มชื่น
19. นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์
10. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแก่นักเรียนแกนมัธยม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่ว มกับแผนกวิชาคหกรรม ออกสอนการทาพวงกุญแจ และงาน
ใบตองให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 15,000 บาท
11. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
งานวัดและประเมินผล ได้ดาเนินการประเมินผลการเรียน โดยมีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ในด้านความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีแบบวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลตลอดปีการศึกษา เพื่อแจ้งผลการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่กาหนด โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 25,000 บาท
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12. จัดทาคู่มอื การออกข้อสอบ หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนอาชีวศึกษา
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากคุณครูที่เขียนโครงการได้ย้ายไปเป็นรองผู้อานวยการที่สถานศึกษาอื่น

กลฬภ ทธ์ท่ฝ 5 : อัฒนาแหล่นเรฝฬนรม้และสภาอแทดล้ธมให้เธฟ้ธต่ธการเรฝฬนรม้
1. จัดซื้อวัสดุฝกึ และวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
วิทยาลั ย อาชี ว ศึก ษาสุ พ รรณบถรี โดยคณะกรรมการบริ ห ารสถานศึก ษาได้ มีก ารจั ด สรรงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นวัสดุสาหรับฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติ
เกิดการเรียนรู้ และได้ส่ือเรียนรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น มีวัสดุเพียงพอกับความต้องการของผู้ เรียน 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 2/2559

ภาคเรียนที่ 1/2560

83,860.00
20,800.00
114,400.00
84,500.00
35,100.00
78,430.00
15,870.00
18,630.00
32,800.00
66,600.00
45,200.00
31,200.00
34,400.00
55,800.00

105,560.00
28,600.00
135,200.00
49,400.00
79,350.00
20,930.00
22,540.00
38,800.00
69,00.00
48,000.00
38,400.00
48,800.00
67,200.00

717,590.00

751,780.00

รวม 2 ภาคเรียน
189,420.00
49,400.00
249,600.00
84,500.00
84,500.00
157,780.00
36,800.00
41,170.00
71,600.00
135,600.00
93,200.00
69,600.00
83,200.00
123,000.00
1,469,370.00
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2. งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าวัสดุสานักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของงานต่าง ๆ ทั้ง 4 ฝุาย ดังนี้
ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

615,137.76

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

70,525.00

1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

17,525.00

งานครูที่ปรึกษา

8,000.00

1 งานบริหารงานทั่วไป

งาน

จานวนเงิน

1.1 งานสารบรรณ

25,000.00

2

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000.00

3 งานปกครอง

15,000.00

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

351,704.32

4

25,000.00

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2 งานบุคลากร

12,000.00

5 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

3 งานการเงิน

15,000.00

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

4 งานการบัญชี

15,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5 งานพัสดุ

1

งานวางแผนและงบประมาณ

18,000.00

6 งานอาคารสถานที่

99,839.44
21,594.00

2

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

12,000.00

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

40,000.00
15,000.00

ฝ่ายวิชาการ

124,986.00

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

30,000.00

2 งานวัดผลและประเมินผล

30,000.00

5,000.00
119,000.00

10,000.00
40,000.00
30,000.00
9,000.00

รวมทั้งสิ้น 916,012. บาท

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด
3.1 งานห้องสมุด

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

-

29,986.00

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

5,000.00

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

18,000.00

5 งานสื่อการเรียนการสอน

12,000.00

3. จัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
งานพัสดุ ได้จัดซื้อ Case พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
สาหรับจัดพิมพ์งานด้านเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 22,000
บาท
4. ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็นภายในวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการซ่อมบารุงล้างทาความสะอาดเครื่องทาน้าเย็นทุก 3 เดือน และเปลี่ยนสาร
กรองน้าปีละ 1 ครั้ง เพื่อปูองกันเชื้อโรคไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้า
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ดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,885 บาท และค่าวัสดุ
3,745 บาท

5. จัดสร้างตาข่ายป้องกันนกด้านหลังอาคาร 3
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
6. ปรับปรุงร่องระบายน้าลานเอนกประสงค์
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากมีบประมาณไม่เพียงพอ
7. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
8. ตั้งโต๊ะรับเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
งานอาคารสถานที่ได้จัดเตรียมโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีในงานประเพณีทิ้งกระจาด พร้อมทั้ง
อาหารคาว หวาน บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ เพื่อไหว้ขบวนแห่เทพเจ้า ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณ
เป็น ค่าวัสดุทั้งสิ้น 15,000 บาท

9. ปรับปรุงสนามกีฬา
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
10. จัดสร้างบ่อดักไขมัน อาคาร 2
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
11. ปรับปรุงร้านค้าในโรงอาหาร
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
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12. การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
งานอาคารสถานทีไ่ ด้ดาเนินการตรวจสอบและซ่อมบารุงลิฟต์ บริเวณอาคาร 2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้
งานอย่างสม่าเสมอ และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 20,000 บาท และค่าวัสดุ
142,324 บาท
13. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
งานอาคารสถานที่ได้จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง จานวน 20 ตัว โต๊ะหน้าขาว จานวน 10 ตัว เก้าอี้ห้องประชุม
จานวน 150 ตัว และปืนลม จานวน 1 ตัว เพื่อใช้อานวยความสะดวกในวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์
ทั้งสิ้น 162,500 บาท
14. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงให้งานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ให้บริการกับการจัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 42,610 บาท
15. ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และน่า
อยู่ ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ

16. ส้วมเพียงพอ
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องน้าอาคาร 2 จานวน 23 ห้อง เพื่อพัฒนาดูแลห้องส้วมภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และให้ผใู้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจ โดยใช้งบประมาณ 360,078.97 บาท
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17. ปรับปรุงลานเอนกประสงค์
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ โดยการตีฝูา ติดดวงไฟ และทาประตูเลื่อนปิด
ระหว่างโรงอาหาร เพื่อให้เกิดความสวยงามในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย
512,870 บาท และค่าครุภัณฑ์ 182,510 บาท

18. บารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
19. เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานทันทีที่เกิด
เหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 63,000
บาท

20. ปรับปรุงห้องเรียน
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องเรียน จานวน 10 ห้อง โดยการเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ดหน้า
ห้องเรียน และปูกามะหยี่ที่บอร์ดทั้งด้ านซ้ายและขวาที่บอร์ดหน้าห้องเรียน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น
83,285 บาท
21. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
งานทะเบียน ได้จัดซือ้ ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์งานด้านเอกสารต่าง ๆ และ
ให้บริการแก่ผู้มาขอใช้บริการ โดยใช้งบประมาณเป็นค้าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 25,000 บาท
22. ติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งลาโพง อาคาร 5
ไม่ได้ดาเนินโครงการเนื่องจากอาคาร 5 ยังเสร็จไม่เรียบร้อย ช่างจึงดาเนินการไม่ได้
23. ติดตั้งเครื่องตั้งเวลาเสียงกริ่งอัตโนมัติ
ไม่ได้ดาเนินโครงการเนื่องจากอาคาร 6 ยังเสร็จไม่เรียบร้อย ช่างจึงดาเนินการไม่ได้
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24. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
งานประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย โดยจัดซื้อเครื่องขายเสียงมาติด เพื่อให้ได้ยิน
เสียงเวลามีการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 30,000 บาท

25. จัดซื้อแฟลตกล้องถ่ายภาพ
งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดซื้อแฟลตกล้อง จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการถ่ายภาพในงานพิธีต่าง ๆ ของวิทยาลัย
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ จานวน 20,000 บาท
26. พัฒนาห้อง 541 ให้เป็นห้องประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
แผนกวิชาสามั ญสั มพั นธ์ ได้ ปรั บปรุ งห้ องเรีย น 541 ให้เป็น ห้องเรี ยนประวัติศาสตร์ ไทยเพื่อให้ นั กเรีย น
นักศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 2,000 บาท
และค่าวัสดุ 8,000 บาท
27. ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 332
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้ปรับปรุงห้องเรียน 332 โดยจัดซื้อบอร์ดกระจกมาจัดเกี่ยวกับสุภาษิตคาพังเผย
ภาษาอังกฤษ และแผนที่โลก เพื่อให้ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นการสร้างบรรยากาศให้น่าเรียนยิ่งขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 5,000 บาท
28. ซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัตกิ ารบัญชี
แผนกวิชาการบัญชีได้ดาเนินโครงการซ่องบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการบัญชี เพื่อให้พร้อมใช้งาน
เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 15,000 บาท
29. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการบัญชี ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2
เครื่อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานด้านเอกสารของแผนกวิชา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 31,000
บาท
30. ปรับปรุงอุปกรณ์สื่อการสอน
แผนกวิชาการบัญชี ได้จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอมอเตอร์ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 35,000 บาท
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31. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121,123
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้จัดซื้อไมโครโฟน จานวน 4 ตัว คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง
และโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอมอเตอร์ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 66,000 บาท
32. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการจัดการศึกษา
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ จานวน 1
เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้บริหารจัดการงานด้านเอกสารของแผนกวิชา และการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 56,000 บาท
33. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ารเลขานุการ 143
แผนกวิชาการเลขานุการได้จัดซื้อโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสาหรับห้องเรียน
143 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 25,000 บาท
34. ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 251
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ดาเนินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 251 เพื่อให้ห้องเรียนมี
ความน่าเรียน สะดวกในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,700 บาท
35. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมบารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 251
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดซือ้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนามาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน 251 ให้
พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 49,750 บาท
36. จัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์ ห้อง 234
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอมอเตอร์ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนสาหรับห้องเรียน 234 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 35,000 บาท
37. จัดหามัลติมิเดียเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดซือ้ กล้องถ่ายวีดีโอ จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 20,500 บาท
38. ปรับปรุงห้อง 242
แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอมอเตอร์ จานวน 1 ชุด และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 60,000
บาท
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39. พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่การบริการบนเว็บไซต์
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้เชิญคุณจีระพล คุมเคียม มาพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน
ทั้งสิ้น 10,000 บาท
40. จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซื้อหนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสารต่าง ๆ เพื่อไว้สาหรับผู้ที่ใช้
บริการห้องสมุดได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามที่ต้องการ และมีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 250,000 บาท
41. จัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์หอ้ งศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรูท้ ี่ทนั สมัย
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อไว้ใช้ในห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,329 บาท
42. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบงานสื่อการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอนได้จัดซือ้ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สาหรับให้บริการด้านสื่อต่าง
ๆ ของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 25,000 บาท
43. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศได้จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สาหรับให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 20,000บาท
44. พัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้จัดซื้อ High Performance Access Poin Indoor จานวน 2 เครื่อง เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยได้ใช้อินเตอร์เน็ตได้ทั่วทุกพื้นที่ของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์
70,000 บาท
45. พัฒนาระบบห้องอินเตอร์เน็ต
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย จานวน 1 เครื่อง เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ของวิทยาลัยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 44,490 บาท
46. จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้จัดซื้อ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
สาหรับปริน้ งานและถ่ายเอกสาร โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 6,000 บาท
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47. จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์
งานปกครองได้ จั ด ซื้ อ คอมพิว เตอร์ จ านวน 2 เครื่อ ง เพื่อ ใช้ ส าหรั บ สแกนบั ต รเข้ า -ออกของนั ก เรี ย น
นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 50,000 บาท

กลฬภ ทธ์ท่ฝ 6 : เอผ่มขฝดคทามสามารถในด้านนทัตกรรม สผ่นประดผษฐ์
นานสร้านสรรค์ และนานทผจัฬ
1. ประเมินโครงการวิชาชีพ
ตามหลั กสู ตรของกระทรวงศึก ษาธิการโครงการวิชาชีพ เป็น รายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ จัด ให้นั กเรีย นใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา
ต้องทาโครงการวิชาชีพในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ด้านโครงการ
วิชาชีพไปใช้ประโยชน์ในอนาคตตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัด
ประเมินโครงการวิชาชีพสาหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 จานวน 140 โครงการ และปวส. 2 จานวน 97 โครงการ และ
ผ่านการประเมินทั้งหมด ในการจัดกิจกรรมครั้งนีใ้ ช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 15,000 บาท

2. การจัดเตรียมงานโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลการ
แข่งขันดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากดอก Cowslip creeper วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มะขามก้อน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Colur from milk วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- รางวัลชนะเลิศ เปรี ยบเทียบปริม าณว่านรางจื ดที่มีต่อคุ ณภาพของเอแคร์ ลเพื่อสุข ภาพ วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สัดส่วนของส่วนผสมที่เหมาะสมของ Miss Purple Donut
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มินเิ ครื่องกาเนิดไฟฟูาพลังงานน้า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เครื่องปอกกระเทียม
3. โครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์ ได้จั ดการเรี ยนการสอน โดยส่งเสริม ผู้เรี ยนให้ทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาคาตอบด้วยตนเองด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วันที่ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 20,000 บาท และจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากดอก Cowslip Creeper ระดับ ปวช.
นางสาวกาญจนา
แก้วปาน
นางสาวอรจิรา
ดวงทองคา
นางสาวกัลทิมา
ปูอมสถิต
รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณว่านรางจืดที่มีต่อคุณภาพของเอแคร์ลเพื่อสุขภาพ ระดับ ปวส.
นางสาวกัญญารัตน์
คงคาหลวง
นางสาวสมหญิง
ปั้นคล้าย
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง สัดส่วนของส่วนผสมที่เหมาะสมของ Miss Purple Donut ระดับ ปวส.
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
นางสาวสุพรรณษา
นิยมทอง
นายชัยรัตน์
สายสังข์
4. พัฒนาโครงการวิชาชีพธุรกิจอาหาร
ไม่ไ ด้ ด าเนิน โครงการ เนื่อ งจากรายวิชาโครงการวิชาชีพ อยู่ใ นภาคเรี ย นที่ นั ก เรี ย นไปฝึ ก งานกั บสถาน
ประกอบการ
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5. โครงการวิชาชีพคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดประเมินโครงการวิชาชีพสาหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ดา้ นโครงการวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ในอนาคตตามลักษณะของสาขา
วิชาชีพ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
6. จัดทานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการเรียนรู้
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดทาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง โมเดลการโรงแรม เพื่อเป็นพัฒนานวัตกรรมไปใช้
ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเรียนมากยิ่งขึน้ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
7. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการวิชาชีพ
แผนกวิชาการโรงแรมร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการวิชาชีพเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จานวน
42 คน ได้จัดทาโครงการวิชาชีพที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,000 บาท
8. ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามคาสั่งของ
วิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการทากิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
ในครั้งต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 6,000 บาท
9. เผยแพร่ผลการทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ผู้เรียนและครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เผยแพร่ ผลงานวิจัยสถาบัน ปีการศึกษา 2559 จานวน 13
เรื่อง เผยแพร่วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน 2/2559 จานวน 78 เรื่อง เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ จานวน 4 ผลงาน และเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จานวน 7 ผลงาน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
www.spvc.co.th เผยแพร่ผ่านทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
10. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เข้าร่วมแข่งขัน “การประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6–8 ธันวาคม 2560 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นโดยจัดส่ง
ผลงานจานวน 18 ผลงาน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 วิชวล
ไลเซอร์ตัวน้อยสายประหยัด ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย (กลุ่มที่ 6.2 ด้านชีวอนามัย) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศหมอนอุ้มรัก Pregnant Pillow ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (กลุ่มที่ 7.1 ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผงโรยข้าวสมุนไพร ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร (กลุ่มที่ 7.2 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ข้าวไทย ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์
ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (กลุ่ม 10.1ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software Development))
ได้รับรางวัลชนะเลิศ R-Smart lift Water work Authority 4.0 (ระบบประปาอัจฉริยะ) ประเภทที่ 12 การนาเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Pregnant Pillow
“AUMLUK” รองชนะเลิศ อันดับ 1 R-Smart lift Water work Authority 4.0 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ข้าวไทย
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11. การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูแต่ละท่าน ซึ่งภาค
เรียนที่ 2/2559 มีคุณครูสง่ วิจัยในชัน้ เรียน จานวน 81 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 และในภาคเรียนที่ 1/2560 มีคุณครูส่ง
วิจัยในชัน้ เรียน จานวน 79 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
12. เผยแพร่เอกสารความรู้การเขียนรายงานวิจัยให้กับครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้จัดทาเอกสารความรู้การทาวิจัยในชั้นเรียนแจกให้กับครูผู้สอน
จานวน 76 คน เพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาครูไปสู่ความเป็นครูอาชีพในสังคมวิชาการของ
วิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
13. การทาวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในสถานศึกษา
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาทาวิจัยสถาบัน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ทาวิจัยสถาบัน จานวน 13 เรื่อง โดยใช้งบประมาณของแต่ละแผนกวิชา
1. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. การศึกษาความคาดหวังกับสภาพที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของอาจารย์ที่
ปรึกษาในทัศนะของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559
4. การศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษาของแผนกวิชาแฟชั่นและ
สิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559
5. การจัดทาบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
6. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนของแผนกการขายและการตลาด วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
สุพรรณบุรี อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การศึกษาประสิทธิภาพการฝึกงานและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการฝึกงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559
8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีต่อการใช้สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
10. การพัฒนาผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ความสอดคล้องกับความต้องการของสถานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559
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11. ปัจจัยที่กาหนดการคงอยู่ของการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคีของแผนกวิชาธุรกิจค้า
ปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559
12. การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559
13. ปั จ จั ย ในการเลื อ กเรี ย นต่อ ปริ ญ ญาตรี ส ายปฏิ บั ติก ารของนั ก ศึก ษาระดั บ ชั้ น ปวส. ของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559

กลฬภ ทธ์ท่ฝ 7 : ระดมทรัอฬากรเอฟ่ธอัฒนาธาชฝ ทถพกษากับเครฟธข่าฬคทามร่ทมมฟธ
1. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
1.1 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย นานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน งานหัตกรรมด้นมือ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงและนามาบูรณาการกับการเรียนด้านอาชีพให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณ 3,000 บาท
1.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นานักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอัมพวาชัย
พัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพเชิง
บูรณาการ โดยใช้งบประมาณ 8,000 บาท

1.3 แผนกวิชาธุรกิจอาหาร นานักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ
รักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพเชิงบูรณา
การ โดยใช้งบประมาณ 9,000 บาท

1.4 แผนกวิชาคหกรรม นักเรียนเข้าศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เพื่อให้นักเรียนได้เยี่ยมชมการ
จัดนิทรรศการต่าง ๆ และนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอยและวัสดุ 3,000 บาท
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1.5 แผนกวิชาการบัญชี นานักเรียนระดับชั้นปวช.1 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ จังหวัดอ่างทอง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณ 24,000 บาท

1.6 แผนกวิชาการตลาด นานักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 34 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอัมพวา
ชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) และตลาดนาอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสวนเกษตร การแปรรูปผลิตผล
การเกษตรร้านค้าชุมชน และชมนิทรรศการในโครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ โดยใช้งบประมาณ 8,000 บาท

1.7 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
และบ้านขนมจีนโพธิ์พระยา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการ
เรียน โดยใช้งบประมาณ 8,000 บาท

1.8 แผนกวิชาการเลขานุการ นานักเรียนระดับชั้นปวช.1 จานวน 25 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถี
ชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย และบริษัทเบญจรงค์ทอง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยใช้งบประมาณ 5,000 บาท

1.9 แผนกวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ นานักเรีย นเข้าศึกษาดูงาน ณ ศู นย์ประชุมแห่งชาติสิริกิ ตต์ เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและนามาปรับใช้ในการเรียน
และชีวติ ประจาวัน โดยใช้งบประมาณ 16,000 บาท
1.10 แผนกวิชาการโรงแรม นานักเรียนเข้าศึกษาดู งาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณ 8,000 บาท
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1.11 แผนกวิชาการท่องเที่ยว นานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง พุหางนาค
และชุมชนบ้านดงเย็น เพื่อให้นักเรียนได้นาประสบการณ์จริงมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน โดยใช้งบประมาณ 8,000
บาท
1.12 แผนกวิชาการออกแบบ นานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม และ
ปาลิโอเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณ 6,000 บาท

1.13. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเขาใหญ่อาร์ต
มิวเซียม และปาลิโอเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณ 8,000 บาท

2. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้เชิญคุณอารยา จันทร์หอมหวน มาสอนการจับผ้าบนหุ่นให้แก่นักเรียน
แผนกวิชาผ้า และเครื่องแต่ง กาย เพื่อส่ งเสริม ให้ ผู้เรีย นได้เรีย นรู้ จากผู้เชี่ย วชาญและน าความรู้ที่ได้ มาปรั บใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,600 บาท และค่าวัสดุ 1,400 บาท
3. เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการร่วมกับแผนกวิชาธุรกิจอาหาร เชิญคุณวันเพ็ญ ตู้แก้ว มาเป็นวิทยากรสอน
การทาขนมเทียนแก้วให้แก่นักศึกษา จานวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาการเรียนของตนเองได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท
4. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพด้านธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารร่วมกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เชิญคุณวันเพ็ญ ตู้แก้ว มาเป็นวิทยากรสอน
การทาขนมเทียนแก้วให้แก่นักศึกษา จานวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาการเรียนของตนเองได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,200 บาท และค่าวัสดุ 3,800 บาท
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5. จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกงานอาชีพธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกงานให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อให้การเรียน
การสอนเป็นไปตามหลักสูตรและมีคุณภาพมายิ่งขึน้ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชีพธุรกิจอาหารกับสถานประกอบการ
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้สง่ นักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 20 ชั่วโมง เพื่อ
เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะความสามารถในในการท างานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน โดยไม่ ใ ช้
งบประมาณในการดาเนินโครงการ
7. ภูมปิ ัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได้สอนการเย็บใบตองให้เป็นรูปพญานาค เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่
นักเรียนนาพัฒนางานด้านคหกรรมและประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจาวัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,00
บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท
8. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ
แผนกวิชาการบัญชี ได้ดาเนินโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
และนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท

9. สัมมนาวิชาชีพบัญชีภายนอกสถานศึกษา
แผนกวิชาการบัญชี ได้จัดสัมมนาวิชาชีพบัญชีภายนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 โดยนานักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จานวน 62 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ
สวัสดิการอาคารับรอง กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ในการดาเนินงานได้ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,200 บาท ค่า
ใช้สอย 5,800 บาท และค่าวัสดุ 3,000 บาท
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10. พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้ดาเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหัวข้อ “การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านการตลาด จานวน 5 คน มาบรรยายให้
ความรู้ตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่วิทยากรพบเจอในการทาอาชีพการตลาดมาถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิช าการ
ขายและการตลาด จานวน 66 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 4,860 บาท ซึ่งมีวิทยากรที่เชิญมาดังนี้
1. คุณนันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด สานักงานสาขาอู่ทอง
มาบรรยายวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
2. คุณเรวัต น้อยวิจิตร ผู้จัดการศูนย์บริการประกันภัยสุพรรณอินชัวร์ มาบรรยายวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.
2560
3. คุณอิทธกร เศรษฐกวี มาบรรยายวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
4. คุณพิสษิ ฐ์ ช่างผาสุก มาบรรยายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
5. คุณคัทรียาพร ศิริประทุทมาศ บริษัท นา นิซซ์ มาบรรยายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
11. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้นานักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จานวน 24 คน ไปศึกษาดูงาน ณ Fly Now
Outlet ชายหาดชะอา อุทยานราชภักดิ์ และตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา และเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท
12. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน
แผนกวิชาธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก ได้ ด าเนิ น โครงการการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ระหว่า งสถานศึก ษาและสถาน
ประกอบการเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้เห็นแนวคิดใหม่ๆ ของสถานประกอบการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอาชีพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
13. อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมในชุมชน
แผนกวิชาการเลขานุการ ได้เชิญคุณมะลิ จูงาม มาบรรยายพร้อมสาธิตการทาริบบิ้นเป็นดอกกุหลาบให้แก่
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันสืบ
ทอดสิ่ งที่ดีง ามของจังหวัดตลอดจนสามารถเป็นแนวทางในการสร้า งอาชีพในอนาคตได้ โดยใช้งบประมาณเป็ น
ค่าตอบแทน 1,200 บาท และค่าวัสดุ 500 บาท
14. ขนมไทยกับการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
แผนกวิชาการเลขานุการ ได้ให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลานุการจัดทาปูายนิเทศเกี่ยวกับขนมไทย
โบราณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 2 เพื่อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึกษาร่ ว มกั นสืบสานและอนุ รัก ษ์ ข นมไทยโบราณ โดยไม่ใ ช้
งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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15. เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดอบรบพัฒนาครูผู้สอนโดยการสร้างสื่อออนไลน์ให้กับครูทุกแผนกวิชา
โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 234 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าตอบแทน 2,400 บาท และค่าวัสดุ 2,600 บาท

16. เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้เรียนด้านเครื่องดื่ม และการผสมเครื่องดื่ม
แผนกวิชาการโรงแรมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนการผสมเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน จานวน 69 คน เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใ ช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยใช้งบประมาณเป็ น
ค่าตอบแทน 5,000 บาท และค่าวัสดุ 7,000 บาท
17. เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย "Principle of Hospitality Marketing"
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดอบรม “Principle of Hospitality Marketing” ให้แก่นักเรียน จานวน 45 คน เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ การตลาดแบบบูรณาการ และมีความเข้าใจแนวการ
สร้างกลยุทธ์การตลาดและการขายห้องพักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,800 บาท ค่าใช้สอย
1,200 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท
18. จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดทาแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาแผนการเรียนและ
แผนการฝึกที่ดีสาหรับผู้เรียนเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ใช้
งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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19. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน (ฝึกอบรมนวดฝ่าเท้า)
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ได้อบรมการนวดฝุาเท้าให้แก่นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยคุณครูอภิรดี
อามาตย์ทัศน์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และนานักเรียนไปดูการนวดฝุาเท้าที่วัดบ้านยะมะรัชโชว์ โดยไม่ใช้งบประมาณใน
การดาเนินโครงการ
20. พัฒนาผู้เรียนสาขาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ได้เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การจัดนาเที่ยวและการทาหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น” เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยและเป็นกาลังพลสาคัญชองจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับโรงเรียนในสังกัด
มัธยมศึกษา จานวน 21 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยไม่ใช้
งบประมาณในการดาเนินโครงการ

21. เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
แผนกวิชาการออกแบบร่วมกับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เชิญคุณพิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ มาถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพากษ์เสียงภาพยนต์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และนามาปรับใช้ใน
การเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
22. เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ร่วมกับแผนกวิชาการออกแบบ เชิญคุณพิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ มาถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพากษ์เสียงภาพยนต์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และนามาปรับใช้ใน
การให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
23. ฝึกงานและฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ได้ด าเนิน โครงการฝึ ก งานและฝึก อาชีพ นัก เรี ยน นั กศึกษา ซึ่ง เทอม 2 ปี
การศึกษา 2559 มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ระบบปกติ จานวน 239 คน ออกฝึกงาน จานวน 79 แห่ง นักเรียนระบบ
ทวิภาคี จานวน 150 คน ออกฝึกงาน จานวน 16 แห่ง และในเทอม 1 ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
ระบบปกติ จานวน 333 คน ออกฝึกงาน จานวน 106 แห่ง นักเรียนระบบทวิภาคี จานวน 217 คน ออกฝึกงาน จานวน
19 แห่งโดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 56,000 บาท
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24. ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์เป็นจานวน 20 ชั่วโมง เพื่อเป็นการปรับตัวและทัศนคติที่ดีต่อสถานประกอบการ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท

25. ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินโครงการทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทาสัญญาฝึก อาชีพกับ
สถานประกอบการ 5,000 บาท

26. การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
เพื่อนามาใช้ในแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยจะได้มีแผนการเรียนและ
แผนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่ าวัสดุทั้งสิ้น 5,000
บาท

27. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยประสานงาน
กับสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,700 บาท
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28. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและพิธีลงนาม
งานความร่วมมือได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกับ
สถานประกอบการ เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่มีทักษะความชานาญ สามารถรองรับธุรกิจด้าน
อุต สาหกรรม และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนั้น ซึ่ งในปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 25 แห่ง โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,100 บาท

29. ทุนการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญคุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา มาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
นักศึกษา จานวน 100 ทุน ซึ่งในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาได้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 35,000 บาท

กลฬภ ทธ์ท่ฝ 8 : ให้บรผการทผชาการและทผชาชฝ อสมส่ ันคม
1. อาหารครบวงจร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดทาโครงการอาหารครบวงจร โดยการเข้าร่วมทาอาหารจัดเลี้ยงในงาน
ต่าง ๆ ซึ่งจะทาร่วมกับงานผลิตการค้าของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง รูจ้ ักการบูรณา
การในวิชาชีพ ต่าง ๆ ให้เข้ ากั บวิชาชีพ ของตน และให้ส ออดคล้อ งกับนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา คือ มุง่ เน้นให้นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น จัดการได้ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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2. ธุรกิจอาหารสู่ชุมชน
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้นานักศึกษาไปศึกษาดูวิธีการทาขนมไทย โดยมีคุณบุญชื่น ศรีรักษาทรัพย์ เป็นผู้
สาธิ ต การท าขนมไทย เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ ป ระสบการณ์ ต รงและมี ทั ก ษะด้ า นวิ ช าชี พ มากขึ้ น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 2,500 บาท
3. คหกรรมบริการ
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินโครงการคหกรรมบริการ โดยให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาของที่
ระลึกในงานต่าง ๆ การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ ประดิษฐ์ของชาร่วย ช่อดอกไม้ติดอกเสื้อ ทาพวงคชาธารงาน
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวั สดุ
ทั้งสิ้น 3,000 บาท
4. บัญชีครัวเรือน
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดทาโครงการบัญชีครัวเรือน โดยให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี อธิบาย
และให้ความรู้ในการบันทึกรายรับ -รายจ่ายของครอบครัว สามารถนามาวิเคราะห์รายจ่ายต่าง ๆ ว่ารายจ่ายใด
สมควรหรือไม่สมควรต้องจ่าย ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท รู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่
ครอบครัวได้รับพร้อมทั้งมีเงินส่วนเหลือเป็นการออมได้อกี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในวันที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2560 โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสนามชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โบราณสถานวัดสนามชัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ในการดาเนินงานได้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท

6. จิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนกวิชาธุรกิจค้าลีก ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการตามร้านค้าในชุมชน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง และนาความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
7. บริการวิชาชีพสู่สังคม ชุมชน และบ้านเกิด
แผนกวิชาธุรกิจค้าลีก ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการตามร้านค้าในชุมชน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเรื่องการจัดเรียงสินค้า ภายใต้การฝึกประสบการณ์ตรง 20 ชั่วโมง โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
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8. นาความรู้สู่ชุมชนด้วยโครงการวิชาชีพ
แผนกวิชาธุรกิจค้าลีก ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการตามร้านค้าในชุมชน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง และนาความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท
9. อาสาพัฒนาสังคม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดาเนินโครงการอาสาพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน
ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นการเสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่
ตนเองและครอบครัว โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท
10. บริการวิชาชีพสู่สังคม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินโครงหารบริการวิชาชีพสู่สังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการให้บริการ
วิชาชีพในสถานการณ์จริงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน 3,200 บาท
11. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ได้นาสิ่งของไปมอบให้ เด็กกาพร้าที่จังหวัดกาญจนบุรี และได้จัดกิจกรรมและมอบ
ของใช้ตา่ ง ๆ ให้แก่ชุมชนบ้านสลอบ จังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
12. อบรมหลักสูตรระยะสั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน
หลักสูตรเบเกอรี่เพื่อการค้า หลักสูตรการสร้างเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และอื่น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะกาลังคนให้มีโอกาสมี
งานทามากขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่
ปฏิบัติงานได้จริง ประกอบอาชีพได้จริง ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยใช้
งบประมาณ 108,000 บาท

13. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินการจัดอมรมวิชาชีพ 108 อาชีพ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ณ โรงเรี ย นกรรณสู ต ร จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยมี แ ผนกวิ ช าผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กายสอนการท ากระเป๋ า
อเนกประสงค์ และแผนกวิชาคหกรรมสอนการร้อยพวงกุญแจ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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14. ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
งานโครงการพิเศษและบริการประชาชน ได้ดาเนินโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ในวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แผนกวิชาการโรงแรมได้นานักเรียนไปชงน้าพั้นซ์แจกให้ประชาชน ณ วัดวังน้าเย็น จังหวัด
สุพรรณบุรี วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกนานักเรียนไปตัดสติ๊กเกอร์รักพ่อหลวงแจก
ให้แก่ประชาชน แผนกวิชาคหกรรมนานักเรียนไปสอนการทาดอกไม้จันท์ให้แก่ประชาชน ณ วัดดอมะเกลือ จังหวัด
สุพรรณบุรี และวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนานักเรียนไปแจกซาลาเปา และ
น้าสมุนไพรให้แก่ประชาชน ณ วัดดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท

กลฬภ ทธ์ท่ฝ 9 : เอผ่มประสผทธผภาอการบรผหารจัดการตามหลักธรรมาภผบาล
โดฬใช้ ICT เป็ นฐาน
1. การประกันคุณภาพแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกด้วยการใช้ E-Port Folio
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้เชิญคุณโกมล สิริสมบูรณ์เวช มาสอนการทาแฟูมสะสมผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
ให้แก่นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และนาความรู้ที่ได้รับประปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,600 บาท ค่าใช้สอย 2,400 และค่าวัสดุ 4,000 บาท
2. พัฒนาบุคลากร "ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ"
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่คณะครู และบุคลากร เมื่อวันที่19-23
มีนาคม พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานทันสมัยอยู่เสมอ
และนามาพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านอื่น ๆ ในหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

และวันที่ 20-25 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้นาคณะครู และบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยใช้งบประมาณรวมทั้ง 2 แห่ง จานวน 296,590 บาท
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3. เชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
งานบุคลากร ได้ดาเนินโครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เสียสละเวลาและตัง้ ใจปฏิบัตกิ ารงานอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและเป็นผู้ให้มากกว่า ผู้รับ ซึ่งในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึก ษา
สุพรรณบุรี จานวน 5 ท่าน ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี
จากว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ซึ่งมีผู้บริหารและคุณครูได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
2. นางสาวชิรญา
พรมทอง
3. นายเดชา
การสมพจน์
4. นายสุทธิ
อัมรินทร์
5. นางอรทัยภ์
ทามา
4. ครูดีเด่นประจาปี
งานบุคลากรได้จัดโครงการครูดีเด่นประจาปี เพื่อส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน ประพฤติตน
ให้อยู่ในศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณในการดาเนินโครงการ ซึ่งมีผู้บริหารและคุณครูได้รับรางวัล ประจาปี 2560 รวม 29 คนดังนี้
รางวัลผู้บริหารดีเด่น
1. นายชูเชิด
มัจฉาฉ่า
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
1. นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
2. นางพรสวรรค์
สระบัว
3. นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
4. นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
5. นางระวีวรรณ
ทองวิเศษสุข
6. นางอนัญญา
เวียงสีมา
7. นางเพียรใจ
ม่วงภาษี
8. นางสาวศรัณยา เอมอินทร์
9. นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
10. นางสาวพรรณี สุคันธิน
11. นายกิติพงศ์
โกวิทวณิชชา
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12. นายสฤษดิ์
มาตรกุล
13. นางสมใจ
บุญมี
14. นางสาวรัชดาภรณ์ ตันติกาธน
15. นางสาวสายสุริยา บุญรัศมี
16. นางสาวพัชรินทร์ รุจิโกไศย
17. นายคมสันต์
พรหมศร
18. นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่
19. นายพรเทพ
กลิ่นแดง
20. นายวศิน
ทองคาใส
21. นางสาวกนกพร น้อยแสง
รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น
1. นางวันรุ่ง
นิ่มสันต์
2. นางสาวกาญจนาพร ขาวเหลือง
3. นางสาวจุฑามาศ นันทมณีกุล
4. นางสาวดวงตะวัน จันทร์มณี
5. นางสาวพรพิมล เอกปัชชา
รางวัลของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นางภิญญดา
อยู่สาราญ
2. นางอรทัยภ์
ทามา
5. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
และวิชาชีพทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพพร้อมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลาและนามาปรับใช้ในการสอนและ
ชีวติ ประจาวัน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
6. ตรวจสุขภาพประจาปี
งานบุคลากรได้จัดส่งรายชื่อคุณครูทุกท่านของวิทยาลัยไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้เข้าตรวจสุขภาพประจาปีกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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7. ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุค ลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
8. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ เพื่อนาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
งานบุคลากรได้สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รั บทุนการศึกษาและทุนใน
การทาวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้นาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาและการทาวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งมีบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ศึกษาต่อ จานวน 6 คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท
นางสาวพรทิพย์ อัยวรรณ
สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวสมฤดี คาภาษี
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวพัฒน์พนิ ันท์ อยู่สาราญ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
นางภิญญดา อยู่สาราญ
สาขาการบริหารการศึกษา
นายกิตพิ งศ์ โกวิทวณิชชา
สาขาการบริหารการศึกษา
นางอรทัยภ์ ทามา
สาขาการบริหารการศึกษา
ทุนวิจัย
นางณัฐญา อัมรินทร์ ได้รับทุนวิจัย เรื่อง ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อ พั ฒ นาอาชีพ ธุ รกิ จ และบริ ก าร ส าหรั บผู้ เรี ย นระดั บประกาศนีย บั ต รวิชาชีพ วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท
10. เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
งานบุคลากรได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมีความพร้อมที่จะอบรมให้ลูกศิษย์
เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นครูผู้มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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11. ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ
งานบุคลากรได้จัดโครงการฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะและ
ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพเพื่อนามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ส่ง
บุคลากรไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ จานวน 5 คน ดังนี้
1. นายอภิวัฒน์ ฮงทอง ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปฝึกประการณ์ที่บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
จังหวัดหนอคาย
2. นายเศวตโชติ บุญจีน ครูแผนกวิชาคหกรรม ไปฝึกประสบการณ์ที่โรงแรมแบนดาริน โอเรียนเติล กทม.
3. นายจารึก ศรีนาค ครูแผนกวิชาการบัญชี ไปฝึกปราบการณ์ที่บริษัท คิวเอการบัญชีและธุรกิจ จากัด
จังหวัดภูเก็ต
4. นายวิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ไปฝึกประสบการณ์ที่โรงแรมหัวช้าง
ระดับ 5 ดาว กทม.
5. นางสาวยานุมาศ กองร้องอยู่ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ไปฝึกประสบการณ์ที่โรงแรมหัวช้าง
ระดับ 5 ดาว กทม.
12. จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
งานบุคลากรได้ดาเนินโครงการจ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการ
สอน มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการจัดจ้างครูพเิ ศษสอนในสาขาวิชาที่มีผู้เรียนจานวนมากเพื่อแบ่งเบาภาระครูประจาที่
ต้องรับหน้าที่ทั้งงานสอน งานพิเศษ และงานมอบหมายด้านอื่นๆ เป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 209,760บาท ซึ่งได้จ้างครูพเิ ศษเพิ่ม จานวน 2 คน ดังนี้
1. นายธาวิน เรืองวิเศษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สอนวิชาคณิตศาสตร์)
2. นางสาวเยาวลักษณ์ เมธสาร แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
13. พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดสวัสดิการต่างๆ
ให้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน อาทิ ตรวจสุขภาพประจาปี จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ จัดงานเกษียณอายุราชการ จัดงานเลี้ยงส่งแก่บุคลากรที่ย้ายสถานศึกษา และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่
ย้ายมาใหม่

14. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
ในปีการศึกษา 2560 มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันครู จานวน 29 คน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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15. วารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ จานวน 4,200 เล่ม แจกให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย และ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น
151,200 บาท

16. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี
(ปีการศึกษา 2561–2564) ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.
2560 เพื่อวิเคราะห์ ข้อ มูล ที่ เกี่ ยวข้ องสภาพภายในด้ า นจุ ดเด่ น จุด ที่ ควรพั ฒ นา และสภาพภายนอกด้ านโอกาส
อุปสรรคในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนพัฒนา
สถานศึกษา โดยใช้งบประมาณ 247,270 บาท

17. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานวางแผนและงบประมาณ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนางานในแผนกวิชาและงาน
ได้จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี โดยมีโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมดจานวน 211 โครงการ และได้ทาสาเนา จานวน
80 เล่ม มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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18. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 211 โครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์จากการดาเนินงานตลอดจนใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริ าชการ และสรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการต่าง ๆ ใน
ปี ง บประมาณต่ อ ไป และได้ จั ด ท าส าเนาแจกให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วไปยั ง
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
19. พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศได้ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารเทศ เพื่อให้บุคลากรมีการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ร ะบบสารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาและเพิ่ ม พู น ความรู้ ใ นการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
20. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา เพื่ออบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกรอกข้อมูล v-cop ให้แก่คุณครู โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
21. จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดทารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย ประกอบด้วย 4
มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และเผยแพร่ SAR ของสถานศึกษาไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 4,000 บาท
22. จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการให้ครูทุกท่านจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของครูรายบุคคล จานวน 76 เล่ม เพื่อให้ครูจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน และนาข้อมูลมาพัฒนาในแต่ละแผนกวิชา
รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
23. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการให้ทุกแผนกวิชาจัดทารายงานประเมินตนเองของ
แผนกวิชา จานวน 14 แผนกวิชา เพื่อให้แผนกวิชาได้รับทราบข้อมูลจากการสรุปผลการดาเนินงานของทุกมาตรฐาน
และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 4,000 บาท
24. เรียนรู้ไปกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จานวน 120
คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุ 4,000 บาท

Annual Report 2017 • ทผทฬาลัฬธาชฝ ทถพกษาสภอรรณบภ รฝ

-105-

ส่วนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามกลยุ ทธ์
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สรุปผลการดาเนินงานตามกลยุ ทธ์

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการปฏิบัตงิ านประจาปี ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งหมด จานวน 211 โครงการ มีโครงการที่ทาสาเร็จ จานวน 196
โครงการ ที่ไม่ได้ทา จานวน 15 โครงการ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละความสาเร็จ 93.90 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

โครงการ
ทั้งหมด
16
16
40
12
47
13
29
14
24
211

โครงการ
ที่ทาสาเร็จ
16
15
39
9
38
12
29
14
24
196

โครงการ
ที่ไม่ได้ทา
1
1
3
9
1
15

ร้อยละ
ความสาเร็จ
100.00
93.75
97.50
75.00
80.85
92.31
100.00
100.00
100.00
92.89
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