รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

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. 2561

วิทยาลัย อาชีวศึก ษาสุพรรณบุรีภายใต้ก ารบริหารงานของ

นายชูเชิด มัจฉาฉ่า ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรี และรองผู้อานวยการ 4 ท่าน ได้แก่
นายภานุพันธ์ พันธนิตย์ นายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา นายเริงศักดิ์ เข็มทอง และนางวันทนา โพธิ์รัง
ซึ่ ง ได้ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ใ ห้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลทาให้ได้ผลนานัปการดังปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานเล่มนี้
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รีห วัง เป็ น อย่ างยิ่ง ว่า การเผยแพร่ ข้อ มูล ผลการดาเนิ นงาน
ประจาปีเ ล่มนี้ต่อสาธารณชน จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่เ กี่ยวข้องได้รับทราบผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเข้ามาร่วมดาเนินการผลักดันให้การจัดอาชีวศึกษา ประสบความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมสืบไป

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

นายชูเชิด มัจฉาฉา่
ผู้อ่านวยการสถานศึกษา

นายภานุพันธ์ พันธนิตย์

นายภานุพนั ธ์ พันธนิตย์
(รักษาการ)

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นางวันทนา โพธิ์รัง

รองผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผอ. ฝ่ายวิชาการ

รองผอ. ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.

รองผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางภิญญดา อยูส่ ่าราญ
หนผ. สามัญสัมพันธ์

น.ส.พรรณี สุคันธิน
หนผ. ผ้าและเครืองแต่งกาย

นายสมภพ อุตสาหะ
หนผ. อาหารและโภชนาการ

น.ส. สุมาวดี จันทร์เพ็ญ
หนผ. ธุรกิจอาหาร

นางพรสวรรค์ สระบัว
หนผ. คหกรรม

นางเบญจมาศ ดีเจริญ
หนผ. การบัญชี

น.ส. ณฐนันท์ พิริยะธนาธรรม
หนผ. การขายและการตลาด

นางสมใจ บุญมี
หนผ. ธุรกิจค้าปลีก

นางเก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร
หนผ. การเลขานุการ

นางกานต์สิรี อู่อรุณ
หนผ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

น.ส. รัชดาภรณ์ ตันติก่าธน
หนผ. การโรงแรม

น.ส. อภิรดี อามาตย์ทัศน์

นายสุรพล แย้มชืน
หนผ. การออกแบบ

นางราตรี พรหมแท่น
หนผ. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

หนผ. การท่องเทียว

• งานบริหารงานทัวไป

• งานวางแผนและงบประมาณ

• งานบุคลากร

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

• งานการเงิน

• งานความร่วมมือ

• งานการบัญชี

• งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิงประดิษฐ์

• งานพัสดุ

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

• งานอาคารสถานที

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

• งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

• งานครูทีปรึกษา

• งานวิทยบริการและห้องสมุด

• งานปกครอง

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

• งานสือการเรียนการสอน

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

• แผนกวิชาผ้าและเครืองแต่งกาย
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
• แผนกวิชาคหกรรม
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการขายและการตลาด
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาการเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาการท่องเทียว
• แผนกวิชาการออกแบบ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

“ทักษะดี มีคุณธรรม น่าวิชาการ”
(Excellence in Skills. Morality and Academic)

“แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น่าวิชาชีพ”
(Resources, Morality and Academic Professional Skill)

“ทักษะเยียม เปี่ยมคุณธรรม”
(Excellence in Skills and Fledged Moral)

“ ตรงต่อเวลา มารยาทดี มีจิตอาสา”
(Punctual good manners volunteer)

สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์ประจ่าวิทยาลัย

สีประจ่าวิทยาลัย : สีเขียว-สีเหลือง

ดอกไม้ประจ่าวิทยาลัย :
ดอกสร้อยอินทนิล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเ่ ลขที
279 ถนนพระพันวษา ต่าบลท่าพีเลีย้ ง อ่าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3551-1355 โทรสาร 0-3552-4022
Website www.spvc.ac.th

องค์กรแห่งการเรียนรู้คคู่ ุณธรรม มุ่งผลิตและพัฒนาก่าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1. ผลิตและพัฒนาก่าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติ ทีดีต่อ
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตส่านึกให้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิงแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
4. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิงประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพือพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นธุรกิจ และบริการ
5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติทีดีต่อวิชาชีพด้าน
ธุรกิจและบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้เรียน ผู้สอน มีจิตส่านึกใน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิงแวดล้อม
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาทีหลากหลาย สอดคล้องกับความต้อ งการของชุม ชน และการ
เปลียนแปลง
4. ผู้เรียน ผู้สอน มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ และน่าผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET) และการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
3. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคี ่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. เพิมขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
7. ระดมทรัพยากรเพือพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
8. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
9. เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีก่อตัง้ ขึน้ เมือวันที 18 เมษายน พ.ศ. 2484 ตั้งอยู่บนเนื้อที 5 ไร่ 80.80 ตารางวา
เดิมชือ “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” ต่อมาเปลียนชือเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี” ในปี พ.ศ. 2516 ได้เปลียนชือ
เป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี” และในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
พ.ศ. 2484

เปิดท่าการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ 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

ใช้หลั กสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 เปิด สอนสาขาวิชาศิล ปะประยุก ต์
รับนักเรียนชายและหญิงเข้าเรียน นักเรียนชายเริมเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)

พ.ศ. 2525

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี

พ.ศ. 2526

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี

พ.ศ. 2530

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2533

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การถ่ายภาพ ต่อมาเปลียนชือเป็นสาขาวิชา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์

พ.ศ. 2538

ได้ยุบสาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปวท. และได้เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ
และใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539

เปิ ด สอนหลั ก สูต รประกาศนีย บั ต รวิชาชีพ (ปวช.)

ทวิภ าคีธุรกิ จ สถานพยาบาลร่ ว มกั บ

โรงพยาบาลศุภมิตร
พ.ศ. 2540

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมาเปลียนมาใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2545

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการห้อง Internet เพือให้
นักเรียนท่าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้รับบริจาคเครือง
คอมพิวเตอร์ จาก ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา จ่านวน 20 ชุด

พ.ศ. 2546

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างห้อง
ประชาสัมพันธ์ และห้องพักอาจารย์เวร

พ.ศ. 2548

จัดตั้งศูนย์ OTOP Product Center เพือจ่าหน่ายสินค้าหนึงต่าบลหนึงผลิตภัณฑ์ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2549

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก และสร้าง
หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพือใช้ท่ากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา

พ.ศ. 2552

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทียว
สาขางานการท่องเทียว

พ.ศ. 2554

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต เพือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก

พ.ศ. 2555

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางาน
ธุรกิจอาหาร ระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2556

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม
ระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2557

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกทัวไป ระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2558

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการท่องเทียว ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนือง)

พ.ศ. 2559

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานบริการอาหารและเครืองดืม
และสาขางานการท่องเทียว ระบบทวิภาคี เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช
2557 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนือง)

พ.ศ. 2560

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขางานการตลาด สาขางาน
การจัดการทัวไป และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2561

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขางานมัลติมเี ดีย สาขางาน
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ และสาขางานการจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยทีผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลและมีผลงาน
เป็นทียอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลองค์การมาตรฐานเหรียญทองระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางจากส่านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพื้นฐานระดับชาติ ครัง้ ที 24 ระหว่างวันที 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ1“Science1Tech”1ประเภทแผนกวิชาสามัญ จากส่านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดการจัดสถานทีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2557
รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลาประเภทสวยงาม จากจังหวัด สุพรรณบุรี ในวโรกาสวันปิยมหาราช วันที
23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รางวัลหนึงโรงเรียนหนึงนวัตกรรมระดับเขตพื้นทีการศึกษา สิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทต่อยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี “เครืองท่าลายเอกสารแบบ 3 in 1” รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย
ประจ่าปี 2557 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูชุมชนสร้างคนดีเป็นศรีแผ่นดิน ” โดยท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคลยุคลอ
มาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557
นางสาวจันทรา

ส่งศรี

ได้รับมอบเครืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ

เกตุหิรัญ

รางวัลสุดยอดครูดีระดับจังหวัด จากส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในโครงการครูดีมีทุกวัน ประจ่าปี พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที 16 มกราคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา

อยู่ส่าราญ

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

อัมรินทร์

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

เกตุหิรัญ

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

ภมรดล

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที
14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางพราวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

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

พรหมแท่น

ได้เครืองหมายเชิดชูเกียรติ “หนึงแสนครูด”ี ประจ่า 2557 จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายสฤษดิ์

มาตกุล

นายอรทัยภ์

ท่ามา

การน่าเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษาระดับชาติ ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิจัยอาชีวศึกษา
ระหว่างวันที 1-3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทาวน์อนิ ทาวน์
นางภิญญดา

อยู่ส่าราญ

นางณัฐญา

อัมรินทร์

นางสาวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

ได้รับเครืองหมายเชิดชูเกียรติ “หนึงแสนครูดี” ประจ่าปี 2557 จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที 16 มกราคม พ.ศ.
2558
นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางวันทนา

โพธิ์รัง

นางเบญจมาศ

ดีเจริญ

นางยุวพา

สารพัฒน์

นางพรสวรรค์

ผลวงษ์

นายนนท์

เกตุพรม

นางสาวฉัตรระวี

ศรีค่า

นางสาวศรัณยา

เอมอินทร์

นางสมใจ

บุญมี

นางเพียรใจ

ม่วงภาษี

นางอนัญญา

เวียงสีมา

นางสาวพรรณี

สุคันธิน

นายกวินธร

ไขหทัยบุตร

นางอภิรดี

พรหมสาขา ณ สกลนคร

นางสาวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

นายกิตพิ งศ์

โกวิทวณิชชา

นายศุภวุฒิ

ธรรมประชา

นางนิภา

สุทธิบุตร

นายชนาวุฒิ

มูลจันทร์

นายเอกลักษณ์

พุม่ โต

นางสาววิราวรรณ

สายแก้ว

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ่าปีการศึกษา 2557
ระดับ ปวช.
นางสาวเยาวเรศ

ไชยประเสริฐ

นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ่าปีการศึกษา 2557
ระดับ ปวส.
นางสาววิภาวรรณ

วงษ์โพธิ์

ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้มคี วามสามารถดีเด่นและน่าชือเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนืองใน
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ่าปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

ได้ รับเกี ยรติบัต รเป็น เด็ กและเยาวชนดี เด่น แห่ งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิ การ เนืองในงานวั นเด็ก แห่ งชาติ
ประจ่าปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมกรการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที 24 ประจ่าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที
2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองคาย
 ต่าแหน่งเหรัญญิกคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

 รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย



นายภูมริ ัตน์

รัตน์วงพงษ์

นางสาวบงกช

แก้วปาน

รางวั ลระดับเหรี ยญทองประกวดการพู ดในทีสาธารณเป็นภาษาอัง กฤษ (English Public

Speaking Contest)
นางสาวกันต์กมล

ไทยวงษ์

 รางวัลระดับเหรียญทองการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับ ปวส.
นางสาวทรรศวรรณ

ศรีประเวช

นางสาวจันทิมา

จิตต์วารี

นางสาวสุวรรณี

เนียมสุข

 รางวัลระดับเหรียญทองการประดิษฐ์ของทีระลึกส่าหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส.
นายจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นางสาวสุภัทรชา

สอนกลิน

นางสาวศิริรัตน์

มณีวงศ์

 รางวัลระดับเหรียญทองการจัดท่าและเสนอขายรายการน่าเทียว
นางสาวธัญญลักณ์

มาเกิด

นางสาวอภิณญาณ

ครุฑวิลัย

 รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย)
นายชัยณรงค์

นาคเสน

 รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดร้องเพลงสากล (ชาย)
นายณัฐดนัย

สาลีผล

 รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดดนตรีไทย “ขิมสาย (7 หย่อง)
นายจิรภัทร

เขาสมบูรณ์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ชา,ธัญพืช,ดอกไม้
อบแห้ง)
นางสาวอินทิรา

อนันต์ธนสาร

นางสาวพลอยพิชชา

นาโตนด

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที 2 ระหว่างวันที 15-19 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
 ต่าแหน่งนายกองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมส่าเร็จรูปเพือการบัญชี ระดับ ปวส.
นายฐิติวัฒน์

สิทธิชูรักษ์

นางสาวชนิศา

นาคใหม่

 รางวัลระดับเหรียญทองการประกอบอาหารว่างหรือย่าและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช.
นายทรงพล

โพธิ์หริ ัญ

นางสาวอัญชนก

เฉลียวไวย์

นางสาวฤดีรัตน์

บ่ารุงชนม์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครืองดืม (หญิง)
นางสาวมิรันตี

ศรีบุญเพ็ง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครืองดืม (ชาย)
นายกฤษดา

เรืองวิทย์

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ่าปีการศึกษา 2557 ให้ไว้ ณ วันที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาวิ ช าการ
ประวัตศิ าสตร์ไทย
นางสาวพัชราภา

เหลืองประเสริฐ

นางสาวกมลวรรณ

ศรีตองอ่อน

ได้รับรางรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิม
พระเกี ย รติ การประกวดสิงประดิ ษฐ์ ค นรุ่ น ใหม่ระดั บภาค ภาคกลาง ระหว่า งวั นที 11-14 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 รางวั ล ชมเชยระดั บ เหรี ย ญเงิ น เครื องก่ า หนดปริ ม าณก่ า หนดขนาดขนมไทย ประเภทที 2
สิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ



นางสาวสโรชา

สิทธิวงษ์

นางสาวเจนจิรา

ปรางจันทร์

รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน สายหุ้มเบลท์คลายเครียด Belt Aroma Therapy ประเภทที 3

สิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูป
นางสาวสุพัตตรา

สุวรรณะศร

นางสาวจิตติพร

วรรณะภูติ

นางสาวพัชราภา

เหลืองประเสริฐ

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 รางวัลเหรียญเงิน ดินน้่ามันจากเยือกระดาษ ระดับ ปวช.
นางสาวธนพร

บัวมี

นางสาวรุ่งกัลยา

อ่านค่าเพชร

นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง

 รางวัลเหรียญทองแดง สีโปสเตอร์เพืองานศิลปะ ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐชา

เกิดวัน

นางสาวอัญชิสา

ชวนเชาว์

นางสาวสุชาวดี

น้่าทิพทา

ปีการศึกษา 2558
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน โครงการประกวดสถานศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2558
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ่าปีการศึกษา 2558 จากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจ่าปี 2558 จากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดีมาก
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจ่าปีการศึกษา 2558
รางวัลชนะเลิศอันดับทีสอง องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ ครั้งที 25
ประจ่าปีการศึกษา 2558
เข้ารอบ 1 ใน 20 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ “โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ”
โดยส่งประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวตังไรซ์ เบอรรีหน้าปลาสลิดหยองน่าพริกเผา ของส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และได้รับรางวัลทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสถาบัน ITE ประเทศสิงค์โปร์
ผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเครืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นางสาวฉันทนา

พิพัฒน์บรรณกิจ

รางวัลครูชุมชนคนสร้างชาติตามรอยเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จากท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์
ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจ่าปี 2558 ประทาน ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2558
นางณัฐญา

อัมรินทร์

รางวัลชนะเลิศประเภทสิงประดิษฐ์ข องใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ใน
ฐานะอาจารย์ทีปรึก ษา จากส่า นักงานทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้อ มจั งหวัดสุ พรรณบุรี ในโครงการประกวด
สร้างสรรค์สงประดิ
ิ
ษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา

อยู่ส่าราญ

ได้รับเครืองหมายเชิดชูเกียรติ “หนึงแสนครูด”ี ประจ่าปี 2558 จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางสาวงามพรรณ

สุมูลเวช

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

อัมรินทร์

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

สระบัว

รางวัลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ่าปี 2558 จากอาชีวศึ กษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ
วันที 16 มกราคม พ.ศ. 2559
นางสาวฉันทนา

พิพัฒน์บรรณกิจ

นางทองพราว

ฮวบหิน

นางภิญญดา

อยู่ส่าราญ

นางพรสวรรค์

สระบัว

นางกานต์สิรี

อูอ่ รุณ

นางพราวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

นางราตรี

พรหมแท่น

นายสฤษดิ์

มาตกุล

นางอารยา

เจริญพร

นางสาวรัชดาภรณ์

ตันติก่าธน

นางสาวสมฤดี

ค่าภาษี

นายคมสันต์

พรหมศร

นายสมภพ

อุตสาหะ

นายธัฐเชษฐ์

ช่วยค้่าชู

นายเศวตโชติ

บุญจีน

นายจารึก

ศรีนาค

นางสาวสุพชิ ญา

รักแดง

นายชนาวุฒิ

มูลจันทร์

นางสาวศิริภา

จิตผ่อง

นางสาวกนกพร

น้อยแสง

นายรัฐนันท์

เสียงเสนาะ

นางสาวงามพรรณ

สุมูลเวช

นางสาววรารัตน์

โรจน์ทนงค์

นางจินดา

สิงห์เสริมวงษ์

นางสาวธนาภา

แก้วมณี

นางสาวเกสร

อินทร์สว่าง

นายพัชรวัฒน์

สกุลพราหมณ์

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ่าปีการศึกษา 2558
ระดับ ปวช.
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา “อาเซียนสกุลเกมส์ครั้งที 7” ประจ่าปี 2558 ณ ประเทศ
บรูไน ดารสซาลาม ประเภทกีฬาเนตบอล
นางสาวธนัฎฐา

ขวัญกุล

รางวัลชนะเลิศประเภทสิงประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัส ดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)
จากส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นายรักษิต

บุญนาค

รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน โครงการประกวดสถานศึกษา
และนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2558
นางสาวกันต์กมล

ไทยวงษ์

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ่าปี 2558
นางสาวกันต์กมล

ไทยวงษ์

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประกวด

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

การประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ่าปีการศึกษา 2558
 รางวัลชนะเลิศ โคมไฟกะลา MUSICAL การแข่งขันน่าเสนอองค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวกัลยา

สุขเรือน

นางสาวสิริรัตน์

บุญวงศ์

นางสาวอรอนงค์

มะลิวงษ์

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ลอดช่องไรซ์เบอรรี
นางสาวเบญจรัตน์

ธนะตระกูลพาณิช

นางสาวพรวารี

ค่าสักดี

นายกฤษดากร

อุปแก้ว

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการเครืองแขวนผ้าลาย
นายจรัลทร

มากมูล

นายจักรพงศ์

สุวรรณรัตน์

นายถิรายุ

ค่าวิลาศ

ได้รับรางวัลจากส่า นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม

วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การศึกษาเปรียบเทียบระดับปริมาณวิตามินซีในชาผลไม้ ระดับ ปวส.
นางสาวนิศารัตน์

จงสมจิตร

นางสาวปวันณา

เทววุฒิศิริกุล

นางสาวฤดีรัตน์

บ่ารุงชนม์

 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การศึกษาคุณภาพชาดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง ระดับ ปวช.
นางสาวอัญชิสา

ชวนเชาว์

นางสาวณัฐชา

เกิดวัน

นางสาวจาจุพร

รืนโพธิ์วงษ์

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูปข้าวไรซ์เบอรีแคปซูลเพือสุขภาพ ระดับ ปวช.
นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง

นางสาวรุ่งกัลยา

อ่านค่าเพชร

นางสาวจุฑารัตน์

แตงทอง

ปีการศึกษา 2559
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลเหรีย ญทองชนะเลิ ศ ระดับชาติ การประกวดการจั ดสถานที เรีย นรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ประจ่าปีการศึกษา 2559 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก “Experiential Computer Graphic
and Design”
เข้ารับการประเมินผลโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง
ประจ่าปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินติดตามการด่าเนินธุรกิจภายใต้การบ่มเพาะระดับชาติ เกณฑ์อยูใ่ นระดับ 5 ดาว
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจ่าปี 2559 จากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลดีเด่นการประกวดธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนืองในวันปิยมหาราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคกลาง ประจ่าปี 2559
ผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา
รางวัลคุรุสดุดี
นายชูเชิด

มัจฉาฉ่า

รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
นางปุญญิสา

พันธุ์ภักดี

นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางวันทนา

โพธิ์รัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ่าปี 2559 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที
16 มกราคม พ.ศ. 2560
นางรัชนีบล

ศรีธนาอุทัยกร

นายสุเทพ

สุทธิบุตร

นางบุญสม

ส่าเนียงแจ่ม

นางยุวพา

สารพัฒน์

นายสุรพล

แย้มชืน

นางสาวอัญชรีย์

สรวงท่าไม้

นายมนต์ชัย

อัมพวานนท์

นายเดชา

การสมพจน์

นางสาวพจนา

สลับลึก

นางสาวสุชาดา

มีอ่าพัน

นายสุทธิ

อัมรินทร์

นางอรทัยภ์

ท่ามา

นางณัฐญา

อัมรินทร์

นางสาวกัลยาณี

ภมรดล

นายอัฐวีร์

ศิริเตชภัทร์

นางสาววัชราภรณ์

นนท์ธีระวิชยา

นางสาวนรีรัตน์

คชพงษ์

นางวิไล

รัตนเชิดฉาย

นางอัจฉรา

โพธิจินดา

นายอนันต์

บุญเกิด

นางเนตรชนก

ใจกล้า

นางสาวจิรวรรณ

ธนะตระกูลพาณิช

นางสาวกัญจน์รัตน์

โสมะภีร์

ได้รับทุนวิจัย เรือง การพัฒนาสือมัลติมิเดียแบบน่าเสนอประกอบการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพืออาชีพ
ธุรกิจและบริการ ส่าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากส่านักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ่านวนเงิน
45,000 บาท
นางณัฐญา

อัมรินทร์

เข้าอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที 17– 30 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ National Taiwan Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
นางสาวกัลยาณี

ภมรดล

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ่าปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวช.
นายถิรายุ

ค่าวิลาศ

นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ่าปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวส.
นายกรรชัย

อินทร์โพธิ์

รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากธนาคารออมสิน โครงการสถานศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธ์

ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนืองในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ่าปี 2559
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

รางวัลชนะเลิศ จากส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทัน
สือ” ประจ่าปี 2559
นายไพรัช

จันทร์ไข่

นายสิรภพ

เมฆช้าง

นางสาวศิริลักษณ์

ทองค่า

ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาการท่องเทียว (4 ปี) ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จากสถาบัน
ขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (มหานครฉงชิง)
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วันที 19-30 เมษายน 2559
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

นางสาวอภิญญาณ

ครุฑวิลัย

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที 25 ประจ่าปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที 6 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ
นางสาวณัฐชา

สุริยวงศ์

นายกิตนิ ันท์

กุลพิพัฒน์รัตน์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดท่าและเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวช.
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
นางสาวจิตติพร

วรรณภูมิ

นางสาวภัทราภรณ์

ไตรเวทย์

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจ่าปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที 6 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการบัญชีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
นางสาวอารยา

บุญยอด

นางสาวนาตยา

สุทธิวรรณ

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
นางสาวมัณฑนา

แก้วเจริญ

นางสาวรสทร

พุกพาน

นางสาวกมลทิพย์

รัตนบวรชัย

นางสาวรัตนา

สดคมข่า

นางสาวศิริลักษณ์

ทองค่า

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐวรรณ

ศิลาวัชรพล

นางสาวกรพันธุ์

ภิญญไทย

นายรัฐธรรมนูญ

รุ่งรังศรี

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะกาแฟโบราณ
นางสาวปนัดดา

แช้มช้อย

นางสาวศุภรานันท์

พรหมทอง

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการขายสินค่าออนไลน์
นายยุทธการ

พลอยสุกใส

นายศุภรานันท์

พรหมทอง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิน
นายถิรายุ

ค่าวิลาศ

นายไตรภพ

เตี้ยมฉายพันธ์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารเป็นชุด (Set1Menu) ระดับ ปวช.
นายเกริกพล

พันธ์จ้อย

นางสาวกัญญารัตน์

คงคาหลวง

นางสาวอรวรรณ

แก้วบุตรดี

ได้ รับรางวั ล จากส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ในงานประกวดสุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชีว ศึก ษา
การประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจ่าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที 16 – 20 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ศูนย์การค้า The Hub เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ดอกไม้คลุมผ้าไตรจากงานจักสานตอกไม้ไผ่
นายถิรายุ

ค่าวิลาศ

นายอรรถ์

ช่านาญกิจ

นางสาวณัฐธิตา

สุพัฒธี

นางสาวณัฐนรินทร์

พุม่ มัน

นางสาวนพพร

ค่าจ่ารูญ

นางสาวศศิธร

รอดผึง้

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง ซอสมะละกอ (ส่าหรับผัด)
นางสาวเบญจัตน์

ธนะตระกูลพาณิช

นายกฤษดาดร

อุปแก้ว

นางสาวพรวารี

ค่าสักดี

นางสาวกรกช

นุชนารถ

นายปภังกร

เชาว์ระหะ

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ลูกประคบสมุนไพร 5 กลินดอกไม้ไทย การแข่งขันน่าเสนอองค์ความรู้
ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวนัฐฐา

หนูพุก

ได้ รั บ รางวั ล จากส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา การประกวดโครงการวิ ท ยาศาสตร์ ส มาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาชาชงสมุนไพร Star Gooseberry Leaves ระดับ ปวช.
นางสาวอรยา

บุญยอด

นางสาวสุพัตรา

นุชเสียงเพราะ

นางสาวนาตยา

สุทธิวรรณ

ครูสุทธิ

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

ครูณัฐญา

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การศึกษาการดูดซับน้่ามันตะไคร้หอมของไม้โสน ระดับ ปวส.
นายกรรชัย

อินทร์โพธิ์

นางสาวเยาวเรส

ไชยประเสริฐ

นางสาวนัทธมน

ธรรมสาร

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ปีการศึกษา 2560
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดกลาง
ระดับภาค ประจ่าปี 2560
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ประจ่าปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลส้วมสะอาดได้มาตรฐาน ประจ่าปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เข้ารับการประเมินผลโครงการบ่ม เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง
ประจ่าปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินติดตามผลการด่าเนินธุ รกิจภายใต้การบ่มเพาะระดับชาติเกณฑ์อยู่ในระดับ
4 ดาว
ผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ท่าคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี จากจังหวัดสุพรรณบุรี
เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางสาวชิรญา

พรมทอง

นายเดชา

การสมพจน์

นายสุทธิ

อัมรินทร์

นางอรทัยภ์

ท่ามา

รางวัลครูดีปูชนียบุคคล ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางภิญญดา

อยู่ส่าราญ

รางวัลสุดยอดครูดีเด่นของปวงประชา ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางอรทัยภ์

ท่ามา

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ่าปี 2560
นางอรทัยภ์

ท่ามา

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายชูเชิด

มัจฉาฉ่า

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวเบญจมาศ

ดีเจริญ

นางพรสวรรค์

สระบัว

นางเก็จวลี

วัชเรนทร์สุนทร

นางพรสวรรค์

ผลวงษ์

นางระวีวรรณ

ทองวิเศษสุข

นางอนัญญา

เวียงสีมา

นางเพียรใจ

ม่วงภาษี

นางสาวศรัณญา

เอมอินทร์

นายกวินธร

ไขหทัยบุตร

นางสาวพรรณี

สุคันธิน

นายกิตติพงศ์

โกวิทวณิชชา

นายสฤษดิ์

มาตรกุล

นางสมใจ

บุญมี

นางสาวรัชดาภรณ์

ตันติก่าธน

นางสาวสายสุริยา

บุญรัศมี

นางสาวพัชรินทร์

รุจิโกไศย

นายคมสันต์

พรหมศร

นางสาวยานุมาศ

กองร้อยอยู่

นายพรเทพ

กลินแดง

นายวศิน

ทองค่าใส

นางสาวกนพร

น้อยแสง

รางวัลเจ้าหน้าทีดีเด่น ประจ่าปี 2560 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางวันรุ่ง

นิมสันต์

นางสาวกาญจนาพร

ขาวเหลือง

นางสาวจุฑามาศ

นันทมณีกุล

นางสาวดวงตะวัน

จันทร์มณี

นางสาวพรพิมล

เอกปัชชา

ได้รับคัดเลือกบทความวิจัยลงวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง ปีที 1 ฉบับที 1 มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2560
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง
นางณัฐญา

อัมรินทร์

นายสุทธิ

อัมรินทร์

 การศึกษาปริมาณทีเหมาะสมของออริกาโนในซอสมะละกอส่าหรับผัด
นายพรเทพ

กลินแดง

นายสมภพ

อุตสาหะ

นางสาวยานุมาศ

กองร้อยอยู่

นายรัฐนันท์

เสียงเสนาะ

ได้รับทุนวิจัย ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพือพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการ ส่าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากส่านักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ่านวนเงิน
10,000 บาท
นางณัฐญา

อัมรินทร์

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

อยู่ส่าราญ

เข้าอบรมภาษาและวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีหนานหนิง เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที 9 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวพัฒน์พนิ ันท์

อยู่ส่าราญ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ่าปีการศึกษา 2560
ระดับ ปวส.
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

รางวั ล เยาวชนดี เ ด่ น เนื องในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ่ า ปี 2560 เมื อวั น ที 11 มกราคม พ.ศ. 2560 จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ท่าเนียบรัฐบาล
นายถิรายุ

ค่าวิลาศ

นายณัฐพงศ์

แพจัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที 27 ระดับภาค สาขา
จัดดอกไม้ ระหว่างวันที 19 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากจังหวัดสุพรรณบุรี
นายไตรภพ

เตี้ยมฉายพันธ์

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

เปรมปรีด์ิ

นางสาวลัดดา

จ่าปานิล

นางสาวอรอุมา

ช้อยผดุง

นางสาวณัฐณิชา

สาลีผล

เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ มหานครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที 9–24
ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวเมธาพร

บัวแก้ว

เข้าค่ายภาษาและวั ฒนธรรมจี นระยะสั้น ณ นครเซี๊ยะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่า งวันที 21
ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
นางสาวณัฐพร

กาสา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระดับ
ภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2560 อาชีวศึกษาเกมส์ ครัง้ ที 14 “อาชีวะสามอ่าวเกมส์”
นางสาวธนัฏฐา

ขวัญกุล

นางสาวเกศรินทร์

คงลบ

นางสาวฝนทอง

ฮองกุล

นางสาวบุณยวีร์

กุนานาค

นางสาวสุชญา

ชากะจะ

นางสาวศิรินาถ

ทองเสน

นางสาวศิรภัสสร

โพธิ์ไกรสวรรค์

นางสาวกรรณิการ์

แซ่เล็ก

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพและการแข่ งขันทัก ษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจ่าปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะมัลติมิเดีย “INFOGRAPHIC”
นางสาวนันท์นภัส

วรรณนอารีย์

นางสาวธัญลักษณ์

อ่อนน้อม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท่าและเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวช.
นางสาวธัญจิรา

หงส์เวียงจันทร์

นางสาวประภัสสร

เสารางทอย

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท่าและเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวส.
นางสาวกมลวรรณ

ศรีตองอ่อน

นางสาวภัทราภรณ์

ไตรเวช

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
นางสาวนภสร

วิสุทธิ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP
นางสาววิยะดา

อุบลรัศมี

นางสาวทัศนีย์

ช่างกลึงเหมาะ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ข้าวไทย เนืองในงานสิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษา การประกวด
องค์ความรู้ การน่าเสนอผลงานวิจัยนวั ตกรรมและสิงประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับภาค ประจ่าปี
การศึกษา 2560
นางสาววรกลม

จังจิตร

นายสุภกร

จิตตาภิชัย

นางสาวทักษิณา

พัฒนศิริ

นายปภังกร

เชาว์ระหะ

ได้ รั บ รางวั ล จากส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา การประกวดโครงการวิ ท ยาศาสตร์ ส มาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

 รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากดอก1Cowslip11Creeper ระดับ ปวช.
นางสาวกาญจนา

แก้วปาน

นางสาวอรจิรา

ดวงทองค่า

นางสาวกัลทิมา

ป้อมสถิตย์

ครูณัฐญา

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

ครูสิทธิ

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลชนะเลิศ เปรียบเทียบปริมาณว่านรางจืดทีมีต่อคุณภาพของเอแคร์ลเพือสุขภาพ ระดับ ปวส.
นางสาวกัญญารัตน์

คงคาหลวง

นางสาวสมหญิง

ปั้นคล้าย

นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูยานุมาศ

กองร้อยอยู่ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สัดส่วนของส่วนผสมทีเหมาะสมของ Miss Purple Donut ระดับ ปวส.
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

นางสาวสุพรรณษา

นิยมทอง

นายชัยรัตน์

สายสังข์

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูยานุมาศ

กองร้อยอยู่ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ปีการศึกษา 2561
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที 15
ประจ่าปีการศึกษา 2561 ริเวอร์แควเกมส์ ระหว่างวันที 15–21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลส้วมสะอาด ประจ่าปี 2561 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ประจ่าปี 2561 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา
รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจ่าปี 2561 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นายเริงศักดิ์

เข็มทอง

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ่าปี 2561 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพราวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

นายสุทธิ

อัมรินทร์

นายสุรพล

แย้มชืน

นางอารยา

เจริญพร

นางวัชราภรณ์

นนท์ธีระวิชยา

นางราตรี

พรหมแท่น

นางสาวอภิรดี

อามาตย์ทัศน์

นายสมภพ

อุตสาหะ

นางสาวสุมาวดี

จันทร์เพ็ญ

นายเศวตโชติ

บุญจีน

นางสาวจริญญา

หนูนุรักษ์

นางสาวนิอร

น้่าใจดี

นางสาวสมฤดี

ค่าภาษี

นายอภิวัฒน์

ฮงทอง

นางสาววาทินี

ปวงเริม

นางสาวศิริภา

จิตผ่อง

นายวิโรจน์

แก้วเรือง

นางสาววรรษมน

วัฏฏานนท์

นางนิภาดา

พลหาญ

นางสาวมนัสพร

สิงห์ฉัตรแก้ว

รางวัลเจ้าหน้าทีดีเด่น ประจ่าปี 2561 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวรัตนา

รอดนุช

นางสาวสุดารัตน์

แพงไธสง

นางสาวอนงนุช

บุญเรืองรอด

นางสาวสุมาวดี

สุขคะละ

ร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที 1 ณ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม วันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 การพัฒนาระบบการจ่าหน่ายสินค้าออนไลน์แบบสตรีมมิง
นายอภิวัฒน์

ฮงทอง

นายกิตติพงศ์

โกวิทวณิชชา

 การพัฒนาสือมัลติมเี ดียแอนนิเมชัน 3D Welcom Star Mazda
นางกานต์สิรี

อูอ่ รุณ

นายมนต์ชัย

อัมพวานนท์

 การพัฒนาสือทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้วยเทคนิค AR
นายอัฐวีร์

ศิริเตชภัทร์

นายศุภชัย

นนท์ธีระวิชยา

 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ Edmodo เพือสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ดร.เกล็ดนที

ไชยชนะ

นางสาวกนกวรรณ

ส่งสมบูรณ์

 ศึกษาสภาพปัญหากระบวนจัดท่าบัญชีของสถานประกอบการทีท่าธุรกิจ SME ในเขตอ่าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
นางอรทัยภ์

ท่ามา

นางสาวนิอร

น้่าใจดี

 ขนมหม้อแกง น้า่ ถัวเหลือง แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี
นายสมภพ

อุตสาหะ

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นข้าวตังเสริมรากบัว
นายพรเทพ

กลินแดง

รางวัลครูฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลดีเด่น ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง กีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที 15 ประจ่าปีการศึกษา 2561 ริเวอร์แควเกมส์ ระหว่างวันที 15 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายปภังกร

บุตรศรี

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
รางวั ล เยาวชนดี เ ด่ น เนื องในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ่ า ปี 2561 เมื อวั น ที 13 มกราคม พ.ศ. 2561
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ท่าเนียบรัฐบาล
นางสาวนาตยา

สุทธิวรรณ

ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
เมือวันที 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นางสาวปภารัตน์

จันทร์ค่า

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เมือวันที 16 มีนาคม พ.ศ.
2561
 รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบการจ่าหน่ายสินค้าออนไลน์แบบสตรีมมิง
นางสาวกนิษฐา

จิตต์ประเสริฐ

นางสาวราชาวดี

ล้อมจันทร์เพ็ญ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านพู่กันสติ๊กเกอร์
นางสาวจันณภา

เมืองโพธิ์

นางสาวทิพวรรน์

แก้วลอยฟ้า

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาสือมัลติมเี ดียแอนนิเมชัน 3D Welcome Star Mazda
นางสาวศิริรัตย์

แสงกระจ่าง

นางสาวธัญวรัตน์

โตวิจิตร

นายรัฐศาสตร์

ทุมเสน

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเรืองความพึงพอใจการยืนภาษีของสถานประกอบการทีมี
ต่อกรมสรรพากร
นางสาวภัทรวดี

เมฆลอย

นางสาวประภาภรณ์

ค่าแผง

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี
บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที 1 วันที 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ปทุมธานี
 รางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย การพัฒนาระบบการจ่าหน่วยสินค้าออนไลน์แบบสตรีมมิง
นางสาวกนิษฐา

จิตต์ประเสริฐ

นางสาวราชาวดี

ล้อมจันทร์เพ็ญ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ การพัฒนาสือมัลติมีเดียแอนิเมชัน 3D Welcome
Star Mazda
นางสาวธัญวรัตน์

โตวิจิตร

นางสาวศิริรัตน์

แสงกระจ่าง

นายรัฐศาสตร์

ทุมเสน

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง กีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที 15 ประจ่าปีการศึก ษา 2561 ริเวอร์แควเกมส์ ระหว่างวันที 15–21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 รางวัลนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงยอดเยียม
นางสาวกรณิการ์

แซ่เล็ก

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง
นางสาวศิรภัสสร

โพธิ์ไกรสวรรค์

นางสาวพิภูษณะ

วิชะยะวงษ์

นางสาวกรรณิกา

แซ่เล็ก

นางสาวธนัฎฐา

ขวัญกุล

นางสาวธนชนก

แจ่มวัน

นางสาวฐาปนี

แก้วสีงาม

นางสาวปลายฟ้า

ธาดาสีห์

นางสาวบุณยวีร์

กุนานาค

นางสาวหนึงฤทัย

ลีเอื้อ

นางสาวสุชญา

ชากะจะ

นางสาวธิดารัตน์

โห้นา

นางสาวเกศรินทร์

คงลบ

รางวัลชนะเลิศ หมอนพยุงครรภ์ (อุ้มรัก) การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิงประดิษฐ์น่าสู่อาชีพ ในงาน
มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที 11 ระหว่างวันที 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวเนตรทราย

สายบุรี

นายเดชาวัต

วงค์ศิริ

นางสาวอริษา

แป้นเขียว

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน BBOY 1 ON 1 ในโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี smart kids show seasons 5
เยาวชนเงินล้าน singing contest 2018 วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์เซ็ นเตอร์ สาขา
สุพรรณบุรี
นายธีรภัทร

รุ่งอภิญญา

นายณัฐพงศ์

แพจัน

ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับ ปวส. ณ นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2561 – กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นายปิยภูมิ

แตงโม

นางสาวสิริภัทร์

งามข่า

ได้รับคัดเลือกอบรมเข้าค่า ยภาษาจีน ณ นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที 17–29 มีนาคม
พ.ศ. 2561
นางสาวนภสร

วิสุทธิ

ได้ รั บ รางวั ล จากส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา การประกวดโครงานวิ ท ยาศาสตร์ ส มาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่ างวันที 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้่านมงาขาว ระดับ ปวช.
นางสาวจิราพัชร

รัตนอ่าพันธุ์

นางสาวนพวรรณ

สว่างศรี

นางสาวอิสสรา

เอมสมบูรณ์

ครูณัฐญา

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

ครูสุทธิ

อัมรินทร์ (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปรียบเทียบการทดแทนแป้งเค้กในขนมปังด้วยรากบัว ระดับ ปวส.

นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง

นางสาวรุ่งรัตน์

หวังธารา

นางสาวน้่าฝน

กิตติธรรมการณ์

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูนันทวัน

ฉิมวัย (ครูทีปรึกษา)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณหภูมผิ ่าน Line application ระดับ ปวส.
นายคุณากร

เกียรติเถลิงฤทธิ์

นายธนวัฒน์

จูมศรีสงิ ห์

นายพีรวัส

ยอดธีรสิทธิ์

ครูภิญญดา

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูพัฒน์พินันท์

อยู่ส่าราญ (ครูทีปรึกษา)

ครูนันทวัน

ฉิมวัย (ครูทีปรึกษา)

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจ่าปีการศึกษา
2561 ระหว่างวันที 23-27 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และโรงแรมลพบุรี
อินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท่าและน่าเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวช.
นางสาวธัญจิรา

หงษ์เวียงจันทร์

นางสาวประภัสสร

เสารางทอง

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท่าและน่าเสนอขายรายการน่าเทียว ระดับ ปวส.
นางสาวพรกนก

อ่อนศรี

นางสาวจอมขวัญ

เขาแก้ว

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการสมเครืองดืม ประเภท Classic Bartender
นางสาวเครือวัลย์

โพธิ์หอม

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP
นางสาวพิราอร

เพิมทองค่า

นายชาติชาย

คิว้ เทียง

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชัน “อเมซิงเทียวไทย สไตล์อาชีวะ”
นางสาวรินษรา

บริรัตน์

นางสาวฐิตริ ัตน์

ยอดยิง

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบตกแต่งหัวข้อ “Food Truck in Thai Cuture &
Food Festival”

นายนพนันท์

น้อยอุทัย

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการผสมเครืองดืม ประเภท Flair Bartender
นางสาวปวีณา

คุณวงศ์

ได้รับรางวัลจากส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจ่าปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง การประกวดแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาวิ ช าหน้ า ที พลเมื อ งและ

ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
นางสาวกาญจนา

แก้วปาน

นางสาวอรจิรา

ดวงทองค่า

 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันดนตรีไทย (จะเข้)
นายพงศ์วนิ

อุมาบล

นางสาวกฤติยา

ส่าราญมาก

 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย
นายณัฐพงศ์

แพจัน

นางสาวจารุวรรณ

มาตะโก

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการแข่งขันการน่าเสนอขายสินค้า “The marketing Chllenge”
นางสาวกรพินธุ์

ภิญญไทย

นางสาวธิดา

โพธิสงิ ห์

นางสาวหนึงนภา

แก้วมะไฟ

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทการประกอบอาหารไทย
ชุดพร้อมจ่าหน่าย (Thai Set)
นายฐากร

คูประชามิตร

นางสาวเกสราภรณ์

มีแก้ว

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่ มาตรฐานสากล
ประเภทอาหารมื้อค่าแบบตะวันตก (Western Set Dinner)
นายจักริน

บุญเรืองรอด

นางสาวณัชพร

เอียมส่าอาง

นางสาวณัฐกานต์

สวงดุก

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครืองแต่งกาย
นายพลวัฒน์

สัญญะพล

นางสาวธนพร

ทองอุ่น

นางสาวรันรวี

อนุราช

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.

จานวน

ข้าราชการ

58

คน

1.1 ผู้บริหาร

4

คน

1.2 ข้าราชการครู

54

คน

2.

พนักงานราชการ

6

คน

3.

ครูพิเศษ

19

คน

รวม

83

คน

บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
1.

ข้าราชการพลเรือน

1

คน

2.

ลูกจ้างประจ่า

5

คน

3.

ลูกจ้างชัวคราว

41

คน

รวม

47

คน

รวมบุคลากรทั้งหมด

130

คน

ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3%

31%

ผู้บริหาร
41%

ครูผู้สอน
พนักงานราชการ

ครูพิเศษ
ข้าราชการพลเรือน

4%

ลูกจ้างประจ่า
1%

15%

5%

ลูกจ้างชัวคราว

จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน

ปวช.1 ปวช.2

ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาแฟชันและสิงทอ
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชัน
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
- สาขางานธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมเพือการโรงแรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขางานการเลขานุการ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทัวไป (ทวิภาคี)

ปวช.3

รวม

77

67

46

190

3

8

1

12

40

33

24

97

ปวส.1 ปวส.2

24

17

รวม

42

232
12

15

51

109
30
51

6

21
9
794

24
19

18

รวมทั้งสิ้น

12
6

12
30

300

9
247

247

21
9
794

113

106

105

324

324

51

24

16

91

91

23

26

29

78

78

81

69

73

223

223

32

22

24

78

78

15

จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
- สาขางานการตลาด (ทิวภาคี)
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทัวไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการจัดการทัวไป
- สาขางานการจัดการทัวไป
- สาขางานการจัดการทัวไป (ทวิภาคี)
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานบริการอาหารและเครืองดืม (ทวิ)
2. สาขาวิชาการท่องเทียว
- สาขางานการท่องเทียว
- สาขางานการท่องเทียว (ทวิภาคี)
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวมทั้งสิ้น

รวม

ปวส.1 ปวส.2

รวม

213

231

444

444

80

62

142

142

27

27
18

27
18

26

19

45

45

15
11

52

67
11

67
11

63
22

71
15

134
37

134
196

11

26

92
26

4

4
7

18

45

51

63

159

24

27

41

92

รวมทั้งสิ้น

15

45

45

44

134

4
7
134

8

12

11

31

31

37
467

33
410

33
400

21

24

22

67
7

103
1,277 259

264

523

103
1,800

จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

ประเภทวิชาคหกรรม
88
1. สาขาวิชาแฟชันและสิงทอ
6
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชัน
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
33
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
42
- สาขางานธุรกิจอาหาร
- สาขางานธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมเพือการโรงแรม
- สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
336
1. สาขาวิชาการบัญชี
115
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
70
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
37
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทัวไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการเลขานุการ
32
- สาขางานการเลขานุการ
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)

รวม

ปวส.1 ปวส.2

24

รวม

69

63

220

3

8

17

17

41

33

11

14

107
42
25

107
42
25
43

20
14

23

รวมทั้งสิ้น

23

47

43

259

238

833

21
8
4
833

108

104

327

327

31

24

125

125

27

20

84

84

17

25

74

74

76

65

223

8

21
8

267

4

4

259

209

468

223
468

84

79

163

163

26

18

44

44

จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทัวไป (ทวิภาคี)
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทัวไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการจัดการทัวไป
- สาขางานการจัดการทัวไป
- สาขางานการจัดการทัวไป (ทวิภาคี)
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
68
1. สาขาวิชาการโรงแรม
41
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานบริการอาหารและเครืองดืม (ทวิ)
2. สาขาวิชาการท่องเทียว
27
- สาขางานการท่องเทียว
- สาขางานการท่องเทียว (ทวิภาคี)
ประเภทวิชาศิลปกรรม
60
1. สาขาวิชาการออกแบบ
19
- สาขางานการออกแบบ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
41
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
- สาขางานมัลติมเี ดีย
รวมทั้งสิ้น
552

รวม

35

51

154

20

27

88

ปวส.1 ปวส.2

24

รวม

30

25

55

55

30

15
10

15
40

15
40

71
18

62

37

17

133
18
54

133
18
208

42

88
42

12
29

66
12
172

28
15

รวมทั้งสิ้น

14

66
9

3

40

43

143

29

7

10

36

36

33

33

107

107
29
1,948

29
403

395

1,350 349

249

29
598

จานวนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

ประเภทวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
รวม

32

ระยะสั้น

2 แกนมัธยม

60

37
75

28
37
135

จานวน

แผนกวิชาผ้าและเครืองแต่งกาย

50

แผนกวิชาคหกรรม

40

รวม

90

แผนกวิชาผ้าและเครืองแต่งกาย
รวม

3 ร่วมกับหน่วยงานอื่น

38

32
38

28

หลักสูตรวิชาชีพ/เสริมวิชาชีพ
1

รวม

80
80

แผนกวิชาผ้าและเครืองแต่งกาย

80

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

90

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

50

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

50

รวม

270

รวมทั้งหมด

440

รายการค่าใช้จา่ ย
1 งบบุคลากร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

เงินรายได้

รวม

อุดหนุน

ร้อยละ

-

32,138,945.79

-

2,773,565.00

3,913,723.00

38,826,233.79

52.55

1.1 เงินเดือน

-

25,841,445.79

-

-

-

25,841,445.79

34.97

1.2 เงินประจาตาแหน่ง, เงินวิทยฐานะ

-

3,042,825.00

-

-

-

3,042,825.00

4.12

1.3 ค่าจ้างประจา

-

1,458,480.00

-

-

-

1,458,480.00

1.97

1.4 พนักงานราชการ

-

1,796,195.00

-

-

-

1,796,195.00

2.43

1.5 ค่าจ้างชั่วคราว

-

-

-

2,773,565.00

3,913,723.00

6,687,288.00

9.05

758,438.31

2,603,209.35

369,999.30

7,390,481.03

3,607,927.00

14,730,054.99

19.93

2.1 ค่าตอบแทน

60,100.00

1,530,650.00

18,000.00

2,491,710.00

79,500.00

4,179,960.00

5.66

2.2 ค่าใช้สอย

24,393.15

30,000.00

14,245.00

1,530,629.19

495,535.00

2,094,802.34

2.83

673,945.16

47,087.02

337,754.30

2,629,571.69

2,471,802.81

6,160,160.98

8.34

-

995,472.33

-

738,570.15

561,089.19

2,295,131.67

3.11

-

-

-

1,076,150.00

1,560,700.00

2,636,850.00

3.57

-

-

-

1,076,150.00

1,560,700.00

2,636,850.00

3.57

2 งบดาเนินงาน

2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์

รายการค่าใช้จา่ ย
4 งบเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

เงินรายได้

รวม

อุดหนุน

ร้อยละ

7,182,185.00

42,500.00

-

-

439,000.00

16,746,035.00

22.66

30,000.00

42,500.00

-

-

-

72,500.00

0.10

1,140,000.00

-

-

-

439,000.00

1,579,000.00

2.14

4.1

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

4.2

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

4.3

หุ่นยนต์อาชีวะ

170,000.00

-

-

-

-

170,000.00

0.23

4.4

ค่าหนังสือเรียน

2,691,000.00

-

-

-

-

2,691,000.00

3.64

4.5

ค่าอุปกรณ์การเรียน

624,910.00

-

-

-

-

624,910.00

0.85

4.6

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,235,700.00

-

-

-

-

1,235,700.00

1.67

4.7

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,290,575.00

-

-

-

-

1,290,575.00

1.75

4.8

ค่าจัดการเรียนการสอน

9,082,350.00

-

-

-

-

9,082,350.00

12.29

5 งบรายจ่ายอื่นๆ

-

-

-

943,708.00

8,042.18

951,750.18

1.29

รวม

7,940,623.31

34,784,655.14

369,999.30

12,183,904.03

9,529,392.18

73,890,923.96

100.00

หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 2,381,384.24 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ค่าตอบแทน
0%

เงิน
อุดหนุน
10%
เงินรายได้
13%

ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
8%

ค่าครุภัณฑ์
9%

งบรายจ่าย
อื่นๆ
8%

ทุนการศึกษา
เฉลิมราช
กุมารี
0%

ค่าตอบแทน
5%

ค่าใช้สอย
12%

ค่าใช้สอย
4%

ค่าวัสดุ
91%

ค่าจ้าง
ชั่วคราว
23%

ค่าครุภัณฑ์
16%

สิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่
5%

ค่า
สาธารณูปโภค
6%

ค่าวัสดุ
22%

ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน
7%

ค่า
สาธารณูปโภค
3%

เงินเดือน
74%

เงินประจา
ตาแหน่ง+เงินวิทยฐานะ
9%

หุ่นยนต์อาชีวะ
1%
ค่าหนังสือ
เรียน
16%
ค่าอุปกรณ์
การเรียน
4%

ปวส.
38%

เงินเดือน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
0%
พนักงาน
0%
ราชการ
ค่าตอบแทน
5%
5%
ค่าจ้างประจา
4%

สิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่
7%

ค่าจัดการ
เรียนการสอน
53%

ปวช.
38%

ระยะสั้น
1%

ค่าใช้สอย ทุนการศึกษา
เฉลิมราช
0%
กุมารี
ค่าวัสดุ
0%
4%

ค่าตอบแทน
20%

ค่า
สาธารณูปโภค
6%

ค่าวัสดุ
26%

งบรายจ่าย
อื่นๆ
0%

ค่าจ้าง
ชั่วคราว
41%

ค่าใช้สอย
5%

ค่าตอบแทน
1%

ที่

โครงการ

รวม
งบประมาณ

1 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
1.1 ค่าหนังสือเรียน

2,691,000

1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

624,910

1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,235,700

1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,290,575

1.5 ค่าจัดการเรียนการสอน

9,082,350

2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

42,500

3 ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ E To E

48,000

4 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”

1,140,000

5 เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

188,800

6 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

117,600

7 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

30,000

8 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

500,000

9 ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

23,200

10 ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561

20,000

11 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม

500,000

12 ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมภิ าคเอเซีย

200,000

ตะวันออกเฉียงใต้
13 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

30,000

14 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

118,000

15 พัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ

12,000

16 พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ

30,000

17 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวะ

60,000

18 พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสูม่ าตรฐานนานาชาติ

200,000

รวมทั้งปีงบประมาณ

16,874,060

ที่

แผนกวิชา

ค่าวัสดุฝกึ

1

สามัญสัมพันธ์

196,112

2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

49,400

3

อาหารและโภชนาการ

273,920

4

ธุรกิจอาหาร

184,541

5

คหกรรม

98,120

6

การบัญชี

153,640

7

การขายและการตลาด

50,600

8

ธุรกิจค้าปลีก

40,940

9

การเลขานุการ

66,400

10

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

137,100

11

การโรงแรม

76,400

12

การท่องเที่ยว

61,600

13

การออกแบบ

66,400

14

คอมพิวเตอร์กราฟิก

129,600

รวม

1,584,773

การท่องเที่ยว
4%

การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก
8%
4%

สามัญสัมพันธ์
12%

การโรงแรม
5%
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9%
การเลขานุการ
4%

ผ้าและเครื่องแต่งกาย
3% อาหารและโภชนาการ
17%

ธุรกิจค้าปลีก
3%
การขายและการตลาด
3%

การบัญชี
10%

คหกรรม
6%

ธุรกิจอาหาร
12%

ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

งาน

จานวนเงิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1 งานบริหารงานทั่วไป

1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา

0

1.1 งานสารบรรณ

2,658

2

1.2 เอกสารการพิมพ์

10,000

3 งานปกครอง

5,000

4

4,994

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

589,649.52

5,000

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2 งานบุคลากร

8,000

5 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

3 งานการเงิน

8,000

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

4 งานการบัญชี

8,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5 งานพัสดุ
6 งานอาคารสถานที่

19,534.15
13,400

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

15,000
8,000

ฝ่ายวิชาการ
1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

12,998

2 งานวัดผลและประเมินผล

5,000

3.1 งานห้องสมุด

10,000

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

5,000

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5 งานสื่อการเรียนการสอน

งานวางแผนและงบประมาณ

8,000

2

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

5,000

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

2.53%
5.31%

5.82%

0
9,000

5,000

1

รวมทั้งสิ้น 790,213.67 บาท

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด

0

86.34%

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

8,000
10,000
10,000
4,980

รายการ
ไฟฟ้า

น้าประปา

ไปรษณีย์

โทรศัพท์

เดือน

บริการ
อินเตอร์เน็ต

รวม

ต.ค. 60

134,995.81

22,261.29

-

4,630.96

25,000

186,888.06

พ.ย. 60

182,050.56

47,278.64

3,564

3,445.03

25,000

261,338.23

ธ.ค. 60

206,581.11

31,916.02

5,523

3,978.05

25,000

272,998.18

ม.ค. 61

108,006.77

28,029.18

3,448

3,521.53

25,000

168,005.48

ก.พ. 61

188,542.52

32,457.38

-

2,903.96

25,000

248,903.86

มี.ค. 61

158,662.90

25,863.61

6,185

2,097.18

25,000

217,808.69

เม.ย. 61

89,367.77

24,633.92

3,994

4,537.40

25,000

147,533.09

พ.ค. 61

155,606.25

25,174.53

933

2,393.59

25,000

209,107.37

มิ.ย. 61

248,957.12

28,523.31

2,544

3,149.22

25,000

308,173.65

ก.ค. 61

250,633.15

33,040.85

7,102

3,558.34

25,000

319,334.34

ส.ค. 61

223,980.56

34,744.29

3,247

3,366.86

25,000

290,338.71

ก.ย. 61

203,499.60

34,625.42

4,040

3,518.93

25,000

270,683.95

รวม

2,150,884.12

368,548.44

40,580

41,101.05

300,000

2,901,113.61

สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไปรษณีย์
1.40%

น้าประปา
12.70%

โทรศัพท์
1.42%

บริการอินเตอร์เน็ต
4.48%

ไฟฟ้า
74.14%

ที่

รายการ

ฝ่ายวิชาการ
1 บันไดเอนกประสงค์
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU
3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พัดลมติผนัง
พัดลมดูดอากาศ
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์
เครื่องฉาย 3 มิติ
จอรับภาพ
กระจกเงา
ตูห้ นังสือ
ตูเ้ หล็ก 2 บานประตู
ตูเ้ อกสาร 4 ลิน้ ชัก
ตูเ้ ก็บเอกสาร 7 ลิน้ ชักคู่
เก้าอี้นวม
เก้าอี้บุนวมพนักพิงสี่เหลี่ยมขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยมมีคานรูปตัว A
17 เก้าอี้สานักงานมีที่วางแขน
18 เก้าอี้สานักงาน
19 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
20 โต๊ะเรียนโครงเหล็ก
21 โต๊ะสาธิตของครูพร้อมเก้าอี้
22 โต๊ะเรียนโฟเมก้า
23 โต๊ะส่งเสริมการขาย
24 โต๊ะเข้ามุม
25 โต๊ะคอมพิวเตอร์
26 ตูใ้ ส่เอกสาร 4 ชัน้
27 ชัน้ เก็บเอกสารทรงสูง 4 ชัน้

จานวน
2 อัน

หน่วยละ
2,500

รวม

หมายเหตุ

5,000 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

3 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 อัน
4 ตู้
2 ตู้
2 ตู้
2 ตู้
30 ตัว
30 ตัว

45,000
40,000
2,500
2,500
9,000
15,000
24,000
9,000
3,000
15,000
5,500
4,000
5,000
1,200
1,200

135,000
40,000
10,000
7,500
9,000
15,000
24,000
9,000
12,000
60,000
11,000
8,000
10,000
36,000
36,000

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

6 ตัว
4 ตัว
6 ตัว
30 ตัว
1 ตัว
8 ตัว
6 ตัว
4 ตัว
6 ตัว
9 ตู้
2 ตู้

4,000
3,000
800
1,500
7,000
1,500
4,500
2,500
4,200
8,500
5,000

24,000
12,000
4,800
45,000
7,000
12,000
27,000
10,000
25,200
76,500
10,000

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

28 ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบาน 2 ตอน พร้อม
ลิน้ ชักเก็บของ
29 ชัน้ วางโบว์ชัว A4
30 ชัน้ วางสินค้าแบบเปิด 2 ด้าน
31 เคาน์เตอร์แคชเชียร์
32 เคาน์เตอร์เหล็ก
33 ตูโ้ ชว์สนิ ค้า
34 โพเดี่ยม
35 ฉากหลัง
36 ม่านปรับแสง
37 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
38 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
39 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊
40 มัลติฟังชั่นอิงค์เจ็ท
41 เครื่องพิมพ์ Multifunction
42 เครื่องพิมพ์องิ ค์เจ็ท
43 Smart TV ไม่ต่ากว่า 78 นิ้ว (82 นิว้ )
44 Smart TV 78 นิ้ว
45 เครื่องเสียงและไมโคโฟน
46 ตูล้ าโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง
47 ป้ายประชาสัมพันธ์สแตนเลส
48 อุปกรณ์แสดงภาพแบบม้วนเก็บ
49 แผ่นป้ายส่งเสริมการขาย
50 กล่องไฟ
51 ธงญี่ปุ่น
52 ตูแ้ ช่แข็ง
53 ตูเ้ ย็น ขนาดไม่ต่ากว่า 11.7 คิว ขนาด 2
ประตู
54 เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ากว่า 38000 BTU
55 อ่างสแตนเลส 2 หลุม พร้อมก๊อกน้า
56 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา
57 จอมัลติทัชสกรีน ขนาดไม่ต่ากว่า 84 นิว้

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

5 ตู้

9,500

47,500 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

6 อัน
6 อัน
1 อัน
3 อัน
5 อัน

2,500
5,000
28,000
10,000
8,000

15,000
30,000
28,000
30,000
40,000

2 อัน
2 อัน
3 ชุด
1 เครื่อง
6 เครื่อง
1 เครื่อง

11,900
15,000
22,500
31,100
29,500
16,000

23,800
30,000
67,500
31,100
177,000
16,000

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
2 อัน
10 อัน
10 อัน
4 อัน
6 อัน
1 ตู้
1 ตู้

8,000
17,000
20,000
180,000
180,000
30,000
38,400
8,500
2,000
3,000
3,500
900
20,000
85,000

2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง

32,000
70,000
90,000
35,000

8,000
17,000
20,000
180,000
180,000
30,000
38,400
17,000
20,000
30,000
14,000
5,400
20,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
85,000 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
64,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
140,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
180,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
35,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

58
59
60
61

ตูเ้ ก็บเอกสาร 4 ลิน้ ชัก
เก้าอี้สแตนเลสกลมไม่มพี นักพิง
โต๊ะปฏิบัตกิ าร พร้อมเก่าอี้หัวสี่เหลี่ยม
เคาเตอร์สแตนเลสพร้อมตู้อุปกรณ์พร้อม
เก้าอี้สแตนเลส
เคาเตอร์สาธิต
เตาย่าง
เตาแก๊ส 4 หัวเตา ด้านล่างเป็นเตาอบ
เครื่องผสมอาหาร 5 ลิตร
เครื่องทาไอศครีม
เครื่องดูดควันชนิดควบคุมด้วยระบบ
สัมผัส
เครื่องซีลสูญญากาศ
เครื่องกวนสารชนิดให้ความร้อน
ตูล้ มร้อน
เครื่องบดอาหารไฟฟ้า
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
เครื่องวัดความชืน้
เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล
เครื่องวัดค่า ph
เครื่องวัดค่า Water Activity
คอมพิวเตอร์ All in one พร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
ปริน้ เตอร์
Smart TV
ชุดเครื่องเสียง
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20000 BTU
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 22000 BTU
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20000 BTU
พัดลมติดผนัง
เครื่องขยายเสียง
เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

จานวน
1 ตู้
40 ตัว
4 ตัว
4 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
4 ชุด
4 เครื่อง
2 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 ตู้
4 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
2 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
10 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

8,000
8,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
750 30,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
35,000 140,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
80,000 320,000 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
120,000 120,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
45,000 45,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
168,000 672,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
35,000 140,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
17,500 35,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
30,000 120,000 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
35,000 35,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
18,500 37,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
100,000 100,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
14,000 56,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
36,000 144,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
70,000 70,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
40,000 40,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
50,000 50,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
100,000 100,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
25,000 25,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6,000
6,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
18,000 18,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
40,000 40,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
60,000 60,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
25,000 50,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32,000 128,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24,150
24,150 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2,500 25,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2,500
2,500 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25,000 100,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

จานวน

88
89

เครื่องฉาย 3 มิติ
จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาดกว้าง 100
นิ้ว
เก้าอี้สานักงาน
เก้าอี้
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก
เครื่องแม่ขา่ ย Rack Server
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 19 นิว้ )
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
Rack UPS 3000 VA
Rack UPS 800 VA
Rorter + Load Balance + Firewall
AP Controller
10GB Switch Layer3
GB Switch Layer2 24 Port
AP Client Indoor
ตู้ Rack 42 U
ตู้ Rack 9 U
SFP Module
KVM Switch
ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบซอฟต์แวร์สร้างบัญชีรายชื่อ
ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
Smart TV 50 นิ้ว
เครื่องเสียงประจาห้องพร้อมลาโพง
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 22000 BTU

2 เครื่อง
2 เครื่อง

40,000
20,000

62 ตัว
20 ตัว
20 ตัว
56 ตัว
2 เครื่อง
20 เครื่อง

1,000 62,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
630 12,600 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1,100 22,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4,000 224,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52,500 105,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12,690 253,800 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

31 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
8 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
16 เครื่อง
45 เครื่อง
1 ตู้
8 ตู้
14 เครื่อง
1 เครื่อง

30,000 930,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31,500 31,500 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21,000 42,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35,776 71,552 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3,150 25,200 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
126,000 126,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
126,000 126,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
105,000 105,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18,900 302,400 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14,700 661,500 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47,250 47,250 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6,825 54,600 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3,150
44,100 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4,398
4,398 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17,000 17,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

90
91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

1 โปรแกรม

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

80,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 โปรแกรม

17,000

17,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 เครื่อง
2 ชุด
4 เครื่อง

46,300
30,000
32,000

92,600 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
128,000 แผนกวิชาการบัญชี

สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

จานวน

115
116
117
118
119
120

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20000 BTU
พัดลมติดผนัง
เครื่องมัลติมเี ดียร์โปรเจคเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องฉาย 3 มิติ
จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาดกว้าง 100
นิ้ว
เก้าอี้สานักงาน
เก้าอี้
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 19 นิว้ )
เครื่องคอมพิวเตอร์
Smart TV 50 นิ้ว
เครื่องเสียงประจาห้องพร้อมลาโพง
เครื่องปริน้ เตอร์
เก้าอี้
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 19 นิว้ )
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงาน
สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
ตูเ้ หล็กใส่เอกสารประตูบานเลื่อนทึบ
เก้าอี้
โต๊ะคอมพิวเตอร์
ชุดประมวลผลเฉพาะทางสร้างชิ้นงาน
นวัตกรรมใหม่กับระบบปฏิบัตกิ าร
MACOS

1 เครื่อง
10 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง

24,150
2,500
25,000
19,900
40,000
20,000

24,150
25,000
50,000
19,900
80,000
40,000

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี

48 ตัว
10 ตัว
10 ตัว
54 ตัว
10 เครื่อง

1,000
630
1,100
4,000
12,690

4,800
6,300
11,000
216,000
12,690

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี

23 เครื่อง
2 เครื่อง
2 ชุด
1 เครื่อง
10 ตัว
10 ตัว
10 เครื่อง

30,000 690,000 แผนกวิชาการบัญชี
46,300 92,600 แผนกวิชาการบัญชี
30,000 60,000 แผนกวิชาการบัญชี
2,100
2,100 แผนกวิชาการตลาด
630
6,300 แผนกวิชาการเลขานุการ
1,100
11,000 แผนกวิชาการเลขานุการ
12,690 126,900 แผนกวิชาการเลขานุการ

2 เครื่อง

18,000

2 เครื่อง
1 ตู้
41 ตัว
41 ตัว
20 เครื่อง

45,000 90,000
5,300
5,300
750 30,750
1,600 65,600
74,280 1,485,600

121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132

133
134
135
136
137
138

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

36,000 แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

139 ชุดประมวลผลแสดงสื่อผสมชั้นงานภาพ
และเสียงความละเอียดสูงกับ
ระบบปฏิบัตกิ าร IOS
140 สถานีเครือข่ายไร้สาย
141 ระบบจัดการสื่อการเรียนรู้และบทเรียน
ออนไลน์
142 โทรทัศน์ชนิด Smart TV ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 55 นิ้ว
143 อุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่อกับจอทีวี
144 อุปกรณ์แท่นวางชุดประมวลผลแสดง
สื่อผสม
145 ตูป้ ระชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
146 ตูโ้ ชว์ผลิตภัณฑ์
147 ตูเ้ ก็บอุปกรณ์
148 ไมโครโฟมไร้สาย Wireless Microphone
149 เครื่องโปรเจคเตอร์
150 จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 100 นิว้
151 ผ้าม่านบังแสง
152 เตาอบไฟฟ้า
153 Smart TV
154 พัดลมติดผนัง
155 ชุดรับแขก
156 ตูร้ ับเอกสารบานเปิดกระจก 5 ชัน้
157 ตูเ้ หล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิน้ ชัก
158 เก้าอี้สานักงาน
159 โต๊ะทางาน
160 โต๊ะทางาน+โต๊ะข้างพร้อมตูล้ นิ้ ชัก
161 ชุดโต๊ะทางานเข้ามุม
162 ชัน้ เก็บเอกสารทรงสูง 4 ชัน้
163 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
164 ตูเ้ ก็บหนังสือ

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

1 ชุด

12,000

12,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

1 ชุด
105 ชุด

7,000
3,960

7,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
415,800 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

1 เครื่อง

23,000

23,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

1 ชุด
1 ชุด

7,000
26,100

7,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
26,100 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

1 ตู้
1 ตู้
1 ตู้
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

66,600
44,800
32,600
3,950
25,000
10,000

66,600
44,800
32,600
3,950
25,000
10,000

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 ชุด
5 ตู้
6 ตู้
2 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
3 ตู้
1 เครื่อง
1 ตู้

10,000
4,990
40,000
2,500
20,000
15,000
6,500
3,000
8,000
20,000
15,000
5,000
4,700
45,000

10,000
4,990
40,000
5,000
20,000
75,000
39,000
6,000
16,000
20,000
15,000
15,000
4,700
45,000

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
งานวิทยบริการและห้องสมุด

สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

ฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียน นักศึกษา
165 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
30000 BTU
166 ตูแ้ อกสารบานกระจกเลื่อนทรงสูง
167 ตูเ้ หล็กบานกระจกเลื่อน
168 ตูใ้ ส่เครื่องสแกนบัตร
169 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
170 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 45000 BTU
171 พัดลมติดผนัง 16 นิว้
172 พัดลมไอน้า
173 ปั้มน้าแรงดันสูง
174 ปั๊มน้าอัตโนมัติ
175 สว่านเจาะกระแทก
176 เก้าอี้พลาสติก
177 โต๊ะเรียนโฟเมก้า
178 โต๊ะพับอเนกประสงค์
179 โต๊ะหน้าขาว
180 ตูเ้ ก็บเอกสาร
181 ตูเ้ ก็บเอกสาร
182 ตูเ้ ก็บเอกสาร
183 Rack Server
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
184 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 9000
BTU
185 เครื่อง Server แบบ Rack
186 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
187 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ NAS
188 ไมโครคอมพิวเตอร์ AIO
189 ไมโครคอมพิวเตอร์
รวม

จานวน

หน่วย
ละ

1 เครื่อง

40,000

40,000 งานปกครอง

1 ตู้

5,500

5,500 งานปกครอง

1 ตู้
2 ตู้
1 เครื่อง

4,000
5,000
5,270

4,000 งานปกครอง
10,000 งานปกครอง
5,270 งานปกครอง

1 เครื่อง
5 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
100 ตัว
22 ตัว
10 ตัว
10 ตัว
1 ตู้
1 ตู้
1 ตู้
1 เครื่อง

53,000
1,400
8,000
9,700
5,700
9,500
200
1,500
2,750
1,800
27,400
75,600
80,000
49,500

53,000
7,000
16,000
9,700
5,700
9,500
20,000
33,000
27,500
18,000
27,400
75,600
80,000
49,500

1 เครื่อง

15,000

15,000 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

49,800
6,490
8,190
20,000
20,000

49,800
6,490
8,190
20,000
20,000

รวม

13,555,940

หมายเหตุ

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

1. มาตรฐานวิชาชีพธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหาร จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละแผนกวิชา
ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 14 คน ได้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
2. การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละแผนกวิชา
ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 24 คน ได้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 และมีนักศึกษา ปวส. 2 จานวน 19 คน ได้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ และผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
3. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีนักเรียน ปวช.3 จานวน 399 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และผ่านการประเมิน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษา ปวส.2 จานวน 262 คน ได้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ และผ่านการประเมิน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท ซึ่งแยกเป็น
แผนกวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชา
เสื้อผ้าแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

จานวนนักเรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
1
23
14
6
106
17
29
71
24

ผู้เข้าสอบ
1
23
14
6
106
17
29
71
24

จานวนนักเรียน
ผู้สอบผ่าน ผู้สอบไม่ผ่าน
1
23
14
6
106
17
29
71
24
-

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

สาขาวิชา
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การท่องเที่ยว
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
รวมระดับ ปวช.3
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
รวมระดับ ปวส.2

จานวนนักเรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
42
22
11
33
399
12
5
64
27
51
70
19
10
4
262

ผู้เข้าสอบ
42
22
11
33
399
12
5
64
27
51
70
19
10
4
262

จานวนนักเรียน
ผู้สอบผ่าน ผู้สอบไม่ผ่าน
42
22
11
33
399
12
5
64
27
51
70
19
10
4
262
-

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

4. เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษาได้จัดติวข้อสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 จานวน 321 คน และ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จานวน 230 คน โดยให้นักเรียน นักศึกษาเข้าไปฝึกทาแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ Google
form เพื่อให้ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
1. จ้างครูชาวต่างประเทศ
งานบุคลากร ได้ดาเนินโครงการจ้างครูชาวต่างประเทศ โดยการจัดหาครูชาวต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งใน
ภาคเรียนที่ 2/2560 มีครูสอนภาษาจีน 2 คน ได้แก่ Miss Liu Xinyue และ Miss Xiu Zhuhan และครูสอนภาษาอังกฤษ
จานวน 1 คน คือ Miss Gyemkit Lepcha ในภาคเรียนที่ 1/2561 มีครูสอนภาษาจีน 1 คน คือ Miss Xiu Zhuhan และครูสอน
ภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน ได้แก่ Miss Gyemkit Lepcha
2. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
งานทะเบียน ได้ดาเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ
โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยเชิญคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรีย น

ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 399 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จานวน 262 คน การดาเนินโครงการในครั้งนี้ได้ใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 30,000 บาท

3. วันคริสต์มาส
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ
ลานอเนกประสงค์วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้ถึงความสาคัญของวันขึ้นปีใหม่ของชาว
คริสต์ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท

4. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้ดาเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม
พ.ศ. 2561 โดยนานักเรียน นักศึกษา จานวน 80 คน ไปเข้าค่าย ณ ยังโทนเฮลท์ปาร์ค รีสอร์ท อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 7,200 บาท ค่า
ใช้สอย 34,800 บาท และค่าวัสดุ 5,000 บาท
5. กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาใน
ชมรม จานวน 50 คน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น
3,000 บาท
6. กิจกรรมค่ายภาษาจีน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาจีน) ได้ดาเนินกิจกรรมค่ายภาษาจีน เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.
2561 โดยน านัก เรี ยน นั กศึก ษา จ านวน 80 คน ไปเข้ า ค่า ย ณ ยั งโทนเฮลท์ ปาร์ ค รี ส อร์ ท อาเภอไทรโยค จัง หวั ด

กาญจนบุรี เพื่อเพิ่ม ทั กษะการใช้ภ าษาจีน ให้แ ก่นั ก เรี ยน นัก ศึก ษา โดยใช้งบประมาณเป็ นค่ า ตอบแทน 7,200 บาท
ค่าใช้สอย 34,800 บาท และค่าวัสดุ 5,000 บาท
7. กิจกรรมชมรมภาษาจีน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมชมรมภาษาจีน ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาในชมรม
จานวน 50 คน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน และศิลปวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
8. พัฒนาภาษาอังกฤษนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์จริงกับชาวต่างชาติ
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากผู้อานวยการไม่อนุมัตใิ ห้ออกนอกสถานที่
9. ขยายผลการใช้งานแอพพริเคชั่น EchoVE เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมการขยายผลการใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo VE
เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่น โดยได้รับความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท วิสดอมไวน์ จากัด มีนักเรียน
นัก ศึก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการ จ านวน 200 คน ในวั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2561 ณ ห้ อ งสร้ อ ยอิน ทนิล วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษา
สุพรรณบุรี

10. English Hub จุดนัดพบคนรักภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาการโรงแรมได้ดาเนินโครงการ English Hub จุดนัดพบคนรักภาษาอังกฤษ โดยเชิญครูสอนชาวอเมริกัน
คือ Mr. Gerald Gale Motsinger มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 39 คน และนักศึกษาระดับ ปวส. 1 จานวน 29 คน เข้าร่วม และใช้งบประมาณในการดาเนินการ
ทั้งสิ้น 2,060 บาท
11. การจาหน่ายเค้กและคุ้กกี้เทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดโครงการสัปดาห์เค้กและคุกกีข้ องขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 22-31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มทักษะวิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษาสร้าง
ประสบการณ์ตรง การทางานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยเรียนเชิญนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมสินค้าจากผลงานนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ในการดาเนินงานได้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 100,000 บาท

ดร.บุญส่ง จาปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึก ษา พร้ อ มทั้ ง สื่อ มวลชนเยี่ยมชมสั ปดาห์ เค้ ก และของขวั ญปี ใ หม่ 2561 ณ วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุพ รรณบุ รี
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเยี่ยมชมการผลิต การแต่งหน้าเค้ก สต๊อกสินค้า ตลอดจนชมการจาหน่ายสินค้า
หน้าร้าน

12. ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยเชิญผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มาบรรยาย
และแนะนาแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 661 คน โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าตอบแทน 4,800 บาท ค่าใช้สอย 3,000 บาท และค่าวัสดุ 17,000 บาท

13. แนะแนวการศึกษาต่อ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560-มกราคม
2561 โดยออกแนะแนวให้แก่นักเรียนระดับมัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย และระดับ ปวช. โรงเรียนวัดลาดตาล โรงเรียน
วัดโคกโคเฒ่า โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ และโรงเรียนวัดวังกุ่ม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและมี
ทัศนคติที่ดใี นการที่จะเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 15,000 บาท

14. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อ
สารวจผู้เรียนที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 มีงานทา 59 คน
และศึกษาต่อ 474 คน
15. แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้ดาเนินการแนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น
ปวช.3 จานวน 400 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จานวน 264 คน

1. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
งานทะเบียน ได้จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จานวน 580 คน นักศึกษา
ระดับ ปวส.1 จานวน 340 คน และนักศึกษาปริญญาตรี จานวน 33 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 95,700 บาท
2. จัดทาคู่มอื รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานทะเบียนได้จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อแจกให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบและ
ข้อปฏิบัตติ า่ ง ๆ ของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 22,000 บาท
3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และการแข่งขันระดับอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยจัดพิธีปิดงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนา
ทักษะของนักเรียน นักศึกษาทางด้า นความรู้ และความชานาญคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาตนเองให้เ ป็นผู้ มี
คุณภาพอันจะนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการดารงชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีร่วมงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน และการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ณ จังหวัดสระบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0 ระดับ ปวช. ประเภททีม
- ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวจะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว

- ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP ระดับ ปวช. ประเภททีม
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ทักษะการจัดทาและนาเสนอขายรายการการท่องเที่ยวระดับ ปวช. ประเภททีม
- ทักษะการจัดทาและนาเสนอขายรายการการท่องเที่ยวระดับ ปวส. ประเภททีม
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายระดับ ปวช. ประเภททีม
- ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอดจานร้อน (Street Food) ระดับ ปวช. ประเภททีม
- ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายระดับ ปวช. ประเภททีม
- ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทหอยทอดจานร้อน (Street Food) ปวส. ประเภททีม
- การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลางระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว
- ทักษะการแข่งขันการพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
และเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ
คณะกรรมกรการอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น ประธาน เพื่ อ เพิ่ม พู น ความรู้ ค วามสามารถ และประสบการณ์ ด้ า นวิช าการ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานต่อสาธารณชนรวมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การวิชาชีพที่ประสบความสาเร็ จ
โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 375 แห่ง ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ
ธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า OTOP ระดับ ปวช. ประเภททีม

4. พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
แผนกวิ ชาสามั ญ สั ม พั น ธ์ (กลุ่ ม วิช าพลานามั ย ) ได้ ด าเนิน โครงการพั ฒ นานั ก กี ฬ าสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเรียนในรายวิชาพลศึกษาเพื่องานอาชีพของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ได้เรียนรู้แบบการจัดการเรียนใน
รายวิชาตามข้อกาหนด เพื่อรู้จักกับกีฬาวอลเลย์บอล รู้กฎกติกาของกีฬา และให้รุ่นพี่ระดับ ปวส. ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
รุ่นน้องและเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 16, 23, 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
25,000 บาท

5. รักการอ่าน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่านให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.1
และปวส.2 ที่เรียนในรายวิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 3000-1607 ในปีการศึกษา 2561 จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 181 คน ผลประเมินโครงการรักการอ่านจากการทาบันทึกการอ่านของนักศึกษา ปรากฏว่านักศึกษามีนิสัยรักการ
อ่านมากขึ้น และสามารถสรุปประเด็นที่สาคัญในการอ่านได้ อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยใช้
งบประมาณในการดาเนินงานเป็นค่าใช้สอย 9,000 บาท
6. วันสุนทรภู่
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาไทย) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภูเ่ พื่อให้นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงสุนทรภู่
ซึ่งเป็นบรมครูกลอนไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นกวีเอกของโลก โดยไม่ใช้งบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ

7. วันภาษาไทยแห่งชาติ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาไทย) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในการ
ใช้ภาษาไทยและตระหนึกถึงความสาคัญต่ อการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะการพูด และการเขียน โดยไม่ใช้
งบประมาณในการดาเนินโครงการ
8. การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาผ้า และเครื่องแต่งกาย ได้ ดาเนินการจั ดผลงานแฟชั่นโชว์เพื่อน าเสนอชุดที่นั กเรี ยนตั ดเย็ บเอง ณ
บริเวณโดมรวมน้าใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. ส่งเสริมคุณธรรมในงานธุรกิจอาหาร
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากครูผู้สอนมีชั่วโมงการสอนมากและมีกจิ กรรมมากทาให้ไม่มีเวลาในการจัดอบรม
10. การหารายได้ระหว่างเรียน
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนแผนกวิชาคหกรรม โดยการรับงาน
ฝีมอื ต่าง ๆ มาให้นักเรียนทา เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ เกิดทักษะในการผลิตผลงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ทา

11. แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
แผนกวิชาคหกรรมได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ได้แก่ทักษะการจัดดอกไม้แบบ
ไทย ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดลพบุรี
12. แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย
แผนกวิชาคหกรรมได้ส่งนักเรียน นักศึกษาแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ได้แก่ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย
เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคต่อไป
13. จัดดอกไม้วันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินการจัดดอกไม้วันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช วันพระนเรศวรมหาราช วันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ วันเจษฎาบดินทร์ วันจักรี วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มโี อกาสปฏิบัตงิ านตามสถานการณ์จริง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 34,260 บาท

14. ธนาคารโรงเรียน
แผนกวิชาการบัญชี ได้ดาเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้บริการรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมไปถึงบุคลากรภายนอกผู้สนใจเก็บออมเงินและเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร
โรงเรียนและยังเป็นสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์จริงในการ
ฝึกงานด้านการธนาคาร โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท
15. Yong Bartender Training By The Trainer
แผนกวิชาการโรงแรม ได้ดาเนินโครงการ Yong Bartender Training By The Trainer โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมา
บรรยายและทากิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 24-25
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
16. พัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกายเพื่อรองรับการให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย เพื่อให้ผู้เรียนสาขาการโรงแรมได้
พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการพูด การแต่งกาย และมารยาททางสังคม เพื่อนาไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจาวัน โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 18,600 บาท

17. ปันรัก ปันสุข By Hotel department
แผนกวิชาการโรงแรมจัดโครงการปันรัก ปันสุข ทาหน้าที่เป็นสะพานแห่งน้าใจส่งต่อความเมตตา ความเอื้ออาทร
ที่ทุกๆ ท่านให้แก่เด็กและเยาวชนโดยสมทบเงินบริจาค จานวน 31,190 บาท มอบแก่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็กจังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการเสียสละ และคุณธรรม

18. ไหว้ครูช่างแผนกวิชาการออกแบบ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครูช่างในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อแสดงความคารวะ
ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มี
ศิษย์เก่าแผนกวิชาศิลปกรรมและคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000
บาท ค่าใช้สอย 5,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท

19. อบรมเส้นทางนักพากษ์ และนักพากษ์มืออาชีพ
แผนกวิชาการออกแบบได้จัดโครงการเส้นทางนักพากษ์และนักพากษ์มอื อาชีพ โดยเชิญนายพิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ปวช.1-3 สาขางานการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และนักศึกษา ปวส. มัลติ
มิเดีย จานวน 136 คน ในวั นที่ 23 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
20. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้เชิญคุณสมเกียรติ วนะวนานต์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาจานวน 50 คน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพ
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และรับประสบการณ์ตรงสาหรับการจัดตั้งธุรกิจ และนานักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการอบรมคณะผู้ บริ หารการคลั งประจ าจั งหวัด สุพ รรณบุรี ร่ วมใจ สร้า งไทยยั่ งยืน กิจ กรรมเสริ ม สร้า งความรู้
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สู่การพัฒนา วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup club) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี

21. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกุล่มผู้เรียน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รียน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ บริษัทแฟนซีเวิลด์ จากัด จังหวัดสุพรรณบุรี และตลาดน้าย้อยยุคบ้านบางระจัน วัด
โพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการทาธุรกิจในสถานศึกษา

22. บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
22.1 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ
วิชาชีพเพื่อหาผู้นามาพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในรูปของสถานศึกษารวมทั้งให้ผู้นาสมาชิก
องค์การวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจัดให้มีกิจกรรมวิชาชีพของทุกชมรม
วิชาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ห่างไกลยาเสพติดและมี
สานึกในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ และวิถปี ระชาธิปไตย โดยใช้งบประมาณ 122,941 บาท

22.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้นาลูกเสือเนตรนารี วิสามัญระดับชั้นปวช.1
ทุกแผนกวิชาไปเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคมและ
ประเทศชาติ ในวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยใช้งบประมาณ
67,500 บาท

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายกลางวันของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

และร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ
วิทยาลันเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

22.3 กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้จัดให้มีการเข้าแถวเคารพ
ธงชาติตอนเช้า จะมีการสวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ พิธีไหว้ครู เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 127,853 บาท

22.4 กีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาระหว่างวันที่
4-8 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักทางานร่วมกันเป็นทีมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้าใจเป็น
นักกีฬา รู้จักเสียสละ ภายใต้ช่ือ “การแข่งขันกีฬาใบมะขามเกมส์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้
งบประมาณ 186,953 บาท

23. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 920 คน
ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณ 132,800 บาท

24. แข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ระดับ อศจ. ภาค และชาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ พรรณบุรีส่ งนัก กีฬาเข้าร่ วมแข่ งขัน กีฬาอาชีว ะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้ง ที่ 15
“ริเวอร์แควเกมส์” ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเภทบาสเกตบอลหญิง ผลการ
แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 28,305 บาท
25. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.
2560 โดย นายนิมิต วั นไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ หน้ าที่ว่าการอาเภอเมือง
สุพรรณบุรีจิตอาสาจัดดอกดาวเรืองเป็นรูปเลข 9 เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และยังเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีหลังจากพิธีเปิดโครงการจิตอาสาร่วมแสดงพลังบาเพ็ญประโยชน์และทาความดี ทาความสะอาดบ้าน ทาความ
สะอาดเมืองสุพรรณบุรี บนถนนพระพันวษา ตัง้ แต่หน้าที่วา่ การอาเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงสานักเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม -14 กันยายน
พ.ศ. 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละชมรมได้รับการเรียนรู้วิชาที่สมบูรณ์ และนาวิชาชีพที่เรียนมาประยุกต์ใช้ใน
ทักษะได้

26. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสถานศึกษาคุณธรรม
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการเขียนโครงการให้แก่คณะกรรมการองค์การ
วิชาชีพและคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพต่าง ๆ ประจาปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ “อาชีวะเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนาสถานศึกษาแบบยั่งยืน ” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยากรโดย นางอรทัยภ์ ทามา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

และในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศสถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของผู้เรียนในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่งดาเนินการถึงกิจกรรมที่ 5 นิเทศเพื่อ
ส่งเสริมติดตามการจัดการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
อาชีวศึกษานาร่องปี 2560 ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

27. มอบเกียรติบัตรเรียนดีสาหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสม 3.75 ขึ้นไป
งานครูที่ปรึกษา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสม 3.75 ขึ้นไป จานวน 162 คน
ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 6,650 บาท
28. ผู้ประสานสิบทิศ
งานครูที่ปรึกษา ได้จัดอบรมผู้ประสานสิบทิศซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแต่ละห้องเรียน จานวน 220 คน
เพื่อให้ผู้ประสานสิบทิศได้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และสามารถประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษาและเพื่อ
ร่วมชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 5,000 บาท
29. การประชุมผู้ปกครอง
งานครูที่ปรึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11-12
ตุลาคม พ.ศ. 2560 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ฟังนโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าใช้สอย 13,270 บาท และค่าวัสดุ 10,800 บาท

30. 5 ส. พัฒนางานปกครอง
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการ 5 ส. พัฒนางานปกครอง โดยจัดซื้อตู้เหล็กบานกระจกเลื่อนจานวน 2 ตู้ เพื่อ
จัดเก็บเอกสารข้อมูลให้มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อยและค้าหาได้งา่ ย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 10,500 บาท

31. เครื่องแบบสวย
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการเครื่องแบบสวย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบมากยิ่งขึ้น
ซึ่งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบได้รับการ
ยกย่องเป็นตัวอย่างเครื่องแบบสวย จานวน 75 คน ในการดาเนินโครงการได้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,340 บาท
32. ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา โดยการสารวจตรวจตาตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อ
ลดปัญหาด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด และด้านการพนัน
33. ตรวจความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการตรวจความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านการทะเลาะ
วิวาท ด้านยาเสพติด และด้านการพนันและการมั่วสุม่
34. อบรมความรู้วนิ ัยจราจร
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการอบรมความรู้วินัยจราจรในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยเชิญ ด.ต.กาธร
วิบูลย์ชาติ และด.ต.ทัศเทพ ตะโกไพร จากสถานีตารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี มาบรรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎ
จราจรให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จานวน 580 คน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยลดจานวนอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในการดาเนินโครงการได้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,500 บาท

35. บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ความ
เสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ความเสี่ยงด้านยาเสพติด ความเสี่ยงด้านสังคม และความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
โดยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนส่งเสริมกิจกรรมต้านยาเสพติด Suphanburi To Be
Number One Dancrcise Suphanburi Championship 2019 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ แสดงความสามารถ
อย่างสร้างสรรค์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนอกห้องเรียนมีทักษะทางสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดการ
แข่งขัน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัลจานวน
3,000 บาท และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกระดั บภาคกลางและภาค
ตะวันออก รุน่ Teenage

36. ตู้แดงเสมารักษ์
งานปกครองได้จัดตู้แดงเสมารักษ์ไว้ทุกอาคารเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เขียนจดหมายร้องทุกข์ และงาน
ปกครองจะได้ดาเนินการแก้ไขและพัฒนาต่อไป
37. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน 920 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบกฎระเบียบ
แนวทางการเรียนการสอน และข้อปฏิบัติของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท และค่าวัสดุ 21,990
บาท

38. จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา จานวน 1,000 เล่ม เพื่อแจกให้แก่นักเรียน
นักศึกษาใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัตติ า่ ง ๆ ของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 60,000 บาท
39. การให้บริการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการให้บริการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาที่ ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ได้กู้เงินเพื่อนาไปใช้จ่ายในการศึกษา โดยมีนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 200 คน

40. เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากไม่มงี บประมาณ
41. จัดหารายได้
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการจัดหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาได้
มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา จานวน 50 คน มาลงชื่อปฏิบัตงิ านหารายได้พเิ ศษ

42. การประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้ทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษา จานวน 1,920 คน และ
บุคลากรของวิทยาลัย จานวน 130 คน กับทางบริษัท สยามซิต้ี อินชัวรันส์ จากัด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น
313,700 บาท
43. ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้ดาเนินการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่
7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและสารเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 313,700 บาท

44. จัดซื้อเวชภัณฑ์
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้จัดซื้อเวชภัณฑ์ไว้ที่ห้องพยาบาลเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาเมื่อเจ็บป่วย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 30,000 บาท
45. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
งานปกครองได้ดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านยาเสพติดให้กับ
นักเรีย น นัก ศึก ษา โดยส่ งนั กเรีย น นัก ศึก ษาพร้อ มด้ วยคุณ ครู ผู้ค วบคุมจ านวน 100 คน เข้ าร่ว มการฝึก “โครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนวัยใสปลอดภัยยาเสพติด และร่วมอนุรักษ์วั ฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ” ระหว่างวันที่
17-20 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในสังกัดอาชีวศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นผู้มคี วามรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดในชีวิตประจาวัน

46. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียน นักศึกษานาโดย นายธารา เพ็งบุญมา และกลุ่มเพื่อนจานวน 12 คน ร่วม
เป็นวิทยากรอบรมเยาวชน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ 1. วิมานแก้ว คือการ
ทาความสะอาดห้องน้า 2. สอนเรื่องการมีวนิ ัยในตนเอง 3. เรื่องความเคารพ 4. เรื่องความอดทน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี

และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้นาคณะครู นักเรียน นักศึกษาร่วมงานวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก โดยร่วมเดินขบวนพาเหรด ออกจากจุดเริ่มต้นบริเวณหน้าวัดไชนาวาสสิ้นสุดที่วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี โดยมีผู้วา่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ อ่านสารต่อต้านยาเสพติดพร้อมนาพลังมวลชน
กล่าวคาประกาศเจตนารมณ์ตอ่ ต้านยาเสพติด และเผาทาลายสิ่งเสพติด

47. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ แก่นักเรียน
นักศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่ติดบุหรี่ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
ทั้งสิ้น 5,000 บาท

1. พัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนสาหรับบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานบุคลากรได้ดาเนินการจัดหาครูชาวจีนมาสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน
2. พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
งานบุค ลากรได้ จัด อบรมพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ภ าษาอั งกฤษในการติด ต่อสื่อ สารให้ แก่ ค รู พิเศษสอนเพื่อ ให้ มี
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดีย่ิงขึ้น โดยดาเนินโครงการระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ
ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท

3. จัดทาสื่อการสอนรายวิชาเคมีอาหาร และการวิจัยเบื้องต้น
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์) ได้จัดทาสื่อการสอนรายวิชาเคมีอาหาร และการวิจัยเบื้องต้น
เพื่อให้นักศึกษามีเอกสารประกอบการสอนตรงตามคาอธิบายของหลักสูตร และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาเคมี
อาหารทุกคน
4. อบรมสัมมนาครูผู้สอนและครูฝกึ ในงานธุรกิจอาหาร
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากครูผู้สอนมีชั่วโมงการสอนมากและมีกจิ กรรมมากทาให้ไม่มเี วลาในการจัดอบรม
5. จัดทาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจอาหาร
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากครูผู้สอนมีชั่วโมงการสอนมากและมีกจิ กรรมมากทาให้ไม่มเี วลาในการจัดทาสื่อ
6. พัฒนาครูธุรกิจอาหารสู่ครูยุคใหม่
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากครูผู้สอนมีชั่วโมงการสอนมากและมีกจิ กรรมมากทาให้ไม่มเี วลาในการจัดอบรม
7. เรียนเพิ่มเติมฝัน
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้สง่ เสริมให้คุณครูในแผนกวิชาเรียนต่อ เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. จัดทาสื่อการสอนด้านวิชาชีพคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดทาป้ายไวนิลแสดงขั้นตอนการสอนงานประดิษฐ์ เพื่อใช้สาหรับการสอนเรียนการสอน
ด้านวิชาชีพคหกรรม
9. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้ออกนิเทศการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาจานวน 79 คน รับการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างนักเรียน นักศึกษาในขณะฝึกอาชีพ นาไปสู่การเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกตลอดเวลา และสามารถนาความรู้ไปพัฒนาผลงาน
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นการเรียนรู้แบบยั่งยืน

10. ประกวดการจัดทาแผนการสอน
งานหลักสูตรการเรียนการสอนได้จัดให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในและคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนทาให้การสอนเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกาลังใจในการจัดทา
แผนการสอนและมอบรางวัลแผนการสอนดีเด่นให้แก่ครูผู้สอนจานวน 15 คน ดังนี้
1. นางภิญญดา
อยู่สาราญ
2. นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
3. นางณัฐญา
อัมรินทร์
4. นายสุทธิ
อัมรินทร์
5. นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมพ์
6. นางพรรณี
สุคันธิน
7. นางสาวพจนา
สลับลึก
8. นางสาวเยาวลักษณ์ เมธสาร
9. นางพรสวรรค์
สระบัว
10. นางสาวชิรญา
พรมทอง
11. นายเศวตโชติ
บุญจีน
12. นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
13. นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช
14. นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
15. นางสาวพัชรินทร์
เหล่าไชย
11. นิเทศการสอนครูผู้สอนของสถานศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ประเมินการสอนของครูผู้สอนทั้ง 13 สาขาวิชา จานวน 85 คน เพื่อให้
ครูผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และนาไปสู่คุณภาพการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ และนาผลไปพัฒนาด้านหลักสูตรอย่างต่อเนื่องต่อไป
12. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
งานวัดและประเมินผล ได้ดาเนินการประเมินผลการเรียน โดยมีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ในด้านความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีแบบวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลตลอดปีการศึกษา เพื่อแจ้งผลการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่กาหนด โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุทั้งสิ้น 33,150 บาท

1. จัดซื้อวัดสุฝกึ และวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบถรี โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ
วัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นวัสดุสาหรับฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้

และได้สื่อเรียนรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น มีวัสดุเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน และส่งผลไปถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้ใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
ที่
แผนกวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561
รวม 2 ภาคเรียน
1 สามัญสัมพันธ์
95,886
100,226
196,112
2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
15,600
33,800
49,400
3 อาหารและโภชนาการ
125,860
148,060
273,920
4 ธุรกิจอาหาร
72,800
111,741
184,541
5 คหกรรม
43,520
54,600
98,120
6 การบัญชี
75,210
78,430
153,640
7 การขายและการตลาด
22,540
28,060
50,600
8 ธุรกิจค้าปลีก
18,630
22,310
40,940
9 การเลขานุการ
32,000
34,400
66,400
10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
67,500
69,600
137,100
11 การโรงแรม
38,400
38,000
76,400
12 การท่องเที่ยว
18,200
21,943
40,143
13 การออกแบบ
26,500
40,800
67,300
14 คอมพิวเตอร์กราฟิก
63,000
66,600
129,600
รวม
715,646
848,570
1,564,216
2. งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าวัสดุสานักงานเป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 790,213.67 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของงานต่าง ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานสารบรรณ ใช้จ่ายงบประมาณ 2,658 บาท
- งานเอกสารการพิมพ์ ใช้จ่ายงบประมาณ 10,000 บาท
- งานเอกสารการพิมพ์เพื่อส่วนรวม ใช้จ่ายงบประมาณ 589,649.52 บาท
- งานบุคลากร ใช้จ่ายงบประมาณ 8,000 บาท
- งานการเงิน ใช้จ่ายงบประมาณ 8,000 บาท
- งานการบัญชี ใช้จ่ายงบประมาณ 8,000 บาท
- งานพัสดุ ใช้จ่ายงบประมาณ 19,534.15 บาท
- งานอาคารสถานที่ ใช้จ่ายงบประมาณ 13,400 บาท
- งานทะเบียน ใช้จ่ายงบประมาณ 15,000 บาท
- งานประชาสัมพันธ์ ใช้จ่ายงบประมาณ 8,000 บาท
 ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไม่ได้ใช้งบประมาณ
- งานครูที่ปรึกษา ใช้จ่ายงบประมาณ 5,000 บาท

- งานปกครอง ใช้จ่ายงบประมาณ 5,000 บาท
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ใช้จ่ายงบประมาณ 4,994 บาท
- งานสวัสดิการพยาบาล ไม่ได้ใช้งบประมาณ
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ใช้จ่ายงบประมาณ 5,000 บาท
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวางแผนและงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ 8,000 บาท
- งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ใช้จ่ายงบประมาณ 5,000 บาท
- งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ใช้จ่ายงบประมาณ 10,000 บาท
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ใช้จ่ายงบประมาณ 10,000 บาท
- งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ใช้จ่ายงบประมาณ 4,980 บาท
 ฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ใช้จ่ายงบประมาณ 12,998 บาท
- งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ใช้จ่ายงบประมาณ 5,000 บาท
- งานห้องสมุด ใช้จ่ายงบประมาณ 10,000 บาท
- งานศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ใช้จ่ายงบประมาณ 5,000 บาท
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่ได้ใช้งบประมาณ
- งานสื่อการเรียนการสอน ใช้จ่ายงบประมาณ 9,000 บาท
3. จัดหาครุภัณฑ์
งานพัสดุได้จัดซื้อ Rack Server 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการทางานของพัสดุ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น
49,500 บาท
4. จัดซื้อครุภัณฑ์
งานอาคารสถานที่ได้จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น 1 เครื่อง, สว่านแบบเจาะกระแทก 1 เครื่อง, โต๊ะหน้าขาว 10 ตัว,
เก้าอี้พลาสติก 100 ตัว และพัดลมไอน้า 2 ตัว โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 78,000 บาท
5. การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
งานอาคารสถานทีไ่ ด้ดาเนินการตรวจสอบและซ่อมบารุงลิฟต์ บริเวณอาคาร 2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน
อย่างสม่าเสมอ และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 23,000 บาท และค่าวัสดุ 180,000
บาท
6. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่ ไ ด้จั ดซื้ อวั ส ดุเพื่อ ใช้ใ นการปรั บปรุ งให้ งานอาคารสถานที่ มีประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้น เพื่อ
ให้บริการกับการจัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น 54,000 บาท

7. ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และน่าอยู่ ต่อ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ
8. บารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
9. เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานทันทีที่เกิด
เหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 71,000 บาท

10. ปรับปรุงท่อระบายน้า
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
11. ต่อเติมเวทีลานเอนกประสงค์
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการต่อเติมเวทีลานเอนกประสงค์ โดยได้ปรับเปลี่ยนจากผนังอลูมิเนียมลูกฝูกเป็น
ผนังไม้อัดปูทับด้วยโฟเมก้าลายไม้สัก ปรับปรุงหลังคาเวที ฝ้าเพดาน และเพิ่มพื้นที่บริเวณด้านหน้าเวที หุ้มเสาหน้าเวที
พร้อมโครงหลังคา โดยบุด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminum Composite) ซึ่งเป็นวัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณภาพสูง มี
น้าหนั กเบาแต่มีค วามแข็งแกร่ง และทนรับกั บทุก สภาวะอากาศที่มีความเป็น กรดด่ า งหรือความชื้น ที่แตกต่างกั น ใช้
งบประมาณเป็นค่าจ้างเหมา 246,800 บาท
12. แยกถังขยะลงถัง รวมพลังเขียว เหลือง
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากถูกชะลองบประมาณไว้ให้ดาเนินการในปีตอ่ ไป
13. ปรับปรุงรางระบายน้าลานเอนกประสงค์
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากถูกชะลองบประมาณไว้ให้ดาเนินการในปีตอ่ ไป
14. ปรับปรุงห้องเรียน 123
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องเรียน 123 โดยจัดทาฝ้าเพดาน เดินสายไฟ หลอดไฟแสงสว่าง ทา
ผนังกั้นห้อง หน้าต่างบานเลื่อน และปูพ้นื กระเบือ้ งแกรนิตโต ใช้งบประมาณเป็นค่าจ้างเหมา 175,000 บาท

15. ปรับปรุงห้องวิจัยอาหาร
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
16. ดูแลเครื่องกรองน้าภายในวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการซ่อมบารุงล้างทาความสะอาดเครื่องทาน้าเย็นทุก 3 เดือน และเปลี่ยนสารกรอง
น้าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าดื่มให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 35,577.50 บาท
17. ตั้งโต๊ะรับเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
งานอาคารสถานที่ได้จัดเตรียมโต๊ ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีในงานประเพณีทิ้งกระจาด พร้อมทั้งอาหาร
คาว หวาน บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ เพื่อไหว้ขบวนแห่เทพเจ้า ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณเป็น ค่าวัสดุ
ทั้งสิ้น 15,000 บาท

18. ส้วมพอเพียง
งานอาคารสถานที่ได้พัฒนาดูแลห้องส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ โดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจ
19. ปรับปรุงร้านค้าในโรงอาหาร
งานอาคารสถานที่ร่วมกับงานสวัสดิการพยาบาลในการพัฒนาปรับปรุงร้านค้าในโรงอาหาร และเข้ารับการ
ตรวจสอบมาตรฐานโรงอาหารเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และได้ป้ายมาตรฐานโรงอาหารดีเด่นจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

20. ปรับปรุงสนามกีฬา
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ

21. ปรับปรุงห้องแผนกวิชาการท่องเที่ยว
งานอาคารสถานทีไ่ ด้ปรับปรุงห้องแผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยจัดซื้อตู้โชว์ผลิตภัณฑ์ 1 ตู้, ตู้ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 1 ตู้ และตู้เก็บอุปกรณ์ 1 ตู้ เป็นงบประมาณทัง้ สิน้ 144,340 บาท
22. ปรับปรุงห้องธุรการ (ตึกอานวยการ)
งานอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงห้องธุรการ โดยจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 3 ชุด เพื่อใช้เก็บเอกสารต่าง ๆของ
ธุรการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 183,890 บาท
23. พัฒนาห้องเรียนขงจื่อ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาจีน) ได้ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนขงจื่อ โดยจัดซื้อ Smart TV 1 เครื่อง
และไมโครโฟน 1 ชุด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 3,000 บาท และครุภัณฑ์ 43,950 บาท
24. ปรับปรุงห้อง 341
แผนกวิชาสามัญสัม พันธ์ (กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์) ได้จัดซื้ อเครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรีย น
การสอนที่หอ้ ง 341 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 25,000 บาท
25. จัดซื้อวัสดุ สารเคมี เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส.
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์) ได้จัดซื้อวัสดุ สารเคมี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
26. ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 332
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่ห้องเรียน
332 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 4,000 บาท
27. จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียน 411
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์) ได้จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ ไว้ใช้ในการ
สอนที่หอ้ งเรียน 411 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 10,000 บาท
28. จัดซื้อแก้วน้า
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดซื้อแก้วน้าเพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอน และเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้แก่
แขกที่มาในงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 35,000 บาท
29. จัดซื้อเครื่องซีลศูญญากาศ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดซือ้ เครื่องสูญญากาศ 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น
35,000 บาท

30. จัดซื้อเครื่องทาไอศครีม
แผนกวิ ชาอาหารและโภชนาการได้ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งทาไอศกรี ม 2 เครื่ อ ง เพื่ อ ใช้ใ นการเรี ย นการสอนให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 35,000 บาท
31. จัดซื้อจอภาพ Smart TV
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดซือ้ Smart TV 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าครุภัณฑ์ 40,000 บาท
32. ปรับปรุงระบบน้า ระบบแก็ส ห้อง 221,222 และ 223
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้ปรับปรุงปรุงระบบน้า และระบบแก๊สห้องเรียน 221,222 และ 223 เพื่อให้การ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 60,000 บาท
33. จัดซื้อครุภัณฑ์
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดซือ้ โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 36,000 บาท
34. การปรับปรุงอุปกรณ์สื่อการสอน
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 25,000 บาท
35. จัดซื้อเครื่องขยายเสียงในห้องเรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 2,500 บาท
36. จัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ห้อง 252
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ จัดซื้อเครื่องมัล ติมิเ ดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อ ง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่
ห้องเรียน 252 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 25,000 บาท
37. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ห้อง 253
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ จัดซื้อเครื่องมัล ติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อ ง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่
ห้องเรียน 253 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 25,000 บาท
38. ปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ต
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุ รกิจได้ปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อ เตรียมความพร้อมให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง, พัดลมติดผนัง 5 ตัว, เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, Hard
Disk 1 ตัว, เครื่อง Server 1 เครื่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ตัว โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 15,000 บาท
และค่าครุภัณฑ์ 91,400 บาท

39. จัดหาตู้เก็บของอเนกประสงค์
แผนกวิชาการโรงแรมไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
40. พัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 424
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้พัฒนาห้องเรียน 424 โดยจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้ 4 ชุด และตู้เหล็ก 1 ตู้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 20,325 บาท และค่าครุภัณฑ์ 219,000 บาท
41. จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซื้อหนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสารต่าง ๆ เพื่อไว้สาหรับผู้ ที่ใช้บริการ
ห้องสมุดได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามที่ต้องการ และมีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 300,000 บาท
42. พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่การบริการบนเว็บไซต์
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้เชิญคุณจีระพล คุมเคียม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ มาพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้มคี ุณภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 10,000 บาท
43. จัดซื้อวัสดุห้อง 261
ได้ดาเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
44. จัดซื้อครุภัณฑ์
งานวางแผนและงบประมาณได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 20,000 บาท
45. จัดซื้อครุภัณฑ์
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการทางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 20,000 บาท
46. จัดซื้อครุภัณฑ์
ได้ดาเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
47. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
งานปกครองได้จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 40,200 บาท
48. จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
งานปกครองได้จัดซือ้ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปริน้ ท์เอกสารต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าครุภัณฑ์ 5,500 บาท

49. จัดทาตู้สาหรับใส่เครื่องสแกนบัตรนักเรียน นักศึกษา
งานปกครองได้จัดซือ้ ตู้ใส่เครื่องสแกนบัตร 2 ตู้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 10,000 บาท

1. ประเมินโครงการวิชาชีพ
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโครงการวิชาชีพเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพที่จัดให้นักเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชาต้องทา
โครงการวิชาชีพในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ด้านโครงการวิชาชีพไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยฯ ได้จัดประเมินโครงการ
วิชาชีพสาหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 จานวน 131 โครงการ และปวส. 2 จานวน 95 โครงการ และผ่านการประเมิน
ทั้งหมด
2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จั ด การเรี ย นการสอน โดยส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ ท ากิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาคาตอบด้วยตนเองด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วันที่ 3-4 กรฏาคม
พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 20,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้านมงาขาว ระดับ ปวช.
นางสาวจิราพัชร
รัตนอาพันธุ์
นางสาวนพวรรณ
สว่างศรี
นางสาวอลิสสรา
เอมสมบูรณ์
ครูณัฐญา
อัมรินทร์ (ครูที่ปรึกษา)
ครูสุทธิ
อัมรินทร์ (ครูที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปรียบเทียบการทดแทนแป้งเค้กในขนมปังด้วยรากบัว ระดับ ปวส.
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
นางสาวรุ่งรัตน์
หวังธารา
นางสาวน้าฝน
กิตติธรรมการณ์
ครูภิญญดา
อยู่สาราญ (ครูที่ปรึกษา)
ครูพัฒน์พินันท์
อยู่สาราญ (ครูที่ปรึกษา)

ครูนันทวัน
ฉิมวัย (ครูที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณหภูมผิ ่าน Line application ระดับ ปวส.
นายคุณากร
เกียรติเถลิงฤทธิ์
นายธนวัฒน์
จูมศรีสงิ ห์
นายพีรวัส
ยอดธีรสิทธิ์
ครูภิญญดา
อยู่สาราญ (ครูที่ปรึกษา)
ครูพัฒน์พินันท์
อยู่สาราญ (ครูที่ปรึกษา)
ครูนันทวัน
ฉิมวัย (ครูที่ปรึกษา)
3. พัฒนาโครงการวิชาชีพธุรกิจอาหาร
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากครูผู้สอนมีชั่วโมงการสอนมากและมีกจิ กรรมมากทาให้ไม่มเี วลาในการจัดอบรม
4. จัดทานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการเรียนรู้
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดทาสื่อการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 3,000 บาท
5. ประเมินการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามคาสั่งของวิทยาลัย
เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการทากิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยในครั้งต่อไป
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 6,000 บาท
6. การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูแต่ละท่าน ซึ่งภาคเรียนที่
2/2560 มีคุณครูส่งวิจัยในชั้นเรียน จานวน 77 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 และในภาคเรียนที่ 1/2561 มีคุณครูส่งวิจัยในชั้น
เรียน จานวน 80 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,000 บาท
7. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการประยุกต์ใช้ STEM Education ในการเรียนกาสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ STEM Education ในการ
เรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญรศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ และ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุมมาเป็นวิทยากร บรรยายการเรียนการสอนโดยใช้ STEM ให้ครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในวันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,600 บาทค่าใช้
สอย 8,200 บาทและค่าวัสดุ 4,200 บาท

8. ส่งเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเข้าร่วมแข่งขัน “การประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวั นที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยจัด ส่งผลงาน
จานวน 18 ผลงาน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 วิชวลไลเซอร์ตัวน้อย
สายประหยัด ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย (กลุ่มที่ 6.2 ด้านชีวอนามัย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
หมอนอุ้มรัก Pregnant Pillow ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร) ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผงโรยข้าวสมุนไพร ปะเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (กลุ่มที่ 7.2 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ข้าวไทย ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมอง
กลฝังตัว (กลุ่ม 10.1 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ (Software Development) ได้รับรางวัลชนะเลิศ R-Smart lift Water work
Authority 4.0 (ระบบประปาอัจฉริยะ) ประเภทที่ 12 การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาค
ภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชนะเลิศ Pregnant Pillow “AUMLUK” รองชนะเลิศอันดับ 1 R-Smart lift Water work Authority
4.0 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ข้าวไทย

และได้ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขัน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การค้า
เดอะฮับเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธาน
ในพิธีเปิด ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดองค์ความรู้การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงานข้าวไทย (Thai Rice Product)

วิทยาลัยอาชีวสุพรรณบุรีได้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคกลาง และ
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน

9. เผยแพร่ผลการทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ผู้เรียน และผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เผยแพร่วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน 2/2560 จานวน 77 เรื่อง
เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ จานวน 3 ผลงาน และเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จานวน 8
ผลงาน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.spvc.co.th เผยแพร่ผ่านทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
งานวิจั ยพั ฒนา นวั ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เผยแพร่ ล งวารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจาปีการศึก ษา 2561
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนระหว่างการสอน
โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ผู้วิจัย นางสาวกัลยาณี ภมรดล 2. เรื่อง
การแก้ปัญหาการเขียนคาบรรยายลักษณะงานไม่ถูกต้องของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รายวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจับคู่ตรวจสอบ (Pairs Check)
ผู้วิจัย นางสาววาทินี ปวงเริ่ม และได้เผยแพร่ลงวารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.
เรื่องศึกษาสภาพปัญหากระบวนการจัดทาบัญชีของสถานประกอบการที่ทาธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัย นางอรทัยภ์ ทามา และนางสาวนิอร น้าใจดี 2. เรื่ องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแอนิเมชั่น 3D Welcome
Star Mazda ผู้วิจัย นางกานต์สิรี อูอ่ รุณ และนายมนต์ชัย อัมพวานนท์ 3. เรื่องเว็บไซต์การพัฒนาระบบการจาหน่ายสินค้า
ออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง ผู้วิจัย นายอภิวัฒน์ ฮงทอง และนายกิตพิ งศ์ โกวิทวณิชชา
10. เผยแพร่เอกสารความรู้การเขียนรายงานวิจัยให้กับครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้จัดทาเอกสารความรู้การทาวิจัยในชั้นเรียนแจกให้กับครูผู้สอน
จานวน 76 คน เพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาครูไปสูค่ วามเป็นครูอาชีพในสังคมวิชาการของวิชาชีพ
ครูมากยิ่งขึ้น โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ

1. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
1.1 แผนกวิ ช าผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย น านั ก เรี ย น เข้ า เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระบรมมหาราชวังวัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โดยใช้งบประมาณ 2,600 บาท

1.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นานักเรียน นักศึกษาเข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณ 8,000 บาท

1.3 แผนกวิชาธุรกิจอาหาร นานักเรียน นักศึกษาเข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณ 9,000 บาท
1.4 แผนกวิชาคหกรรม นานักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมอุทยาน ร.2 มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ และตลาดน้า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณ 3,000 บาท

1.5 แผนกวิชาการบัญชี นานักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ใน
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณ 24,000 บาท

1.6 แผนกวิ ช าการตลาด น านั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเข้ า เยี่ ย มชมวั ด ไชยวั ฒ นาคาม ตลาดน้าอโยธยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยใช้งบประมาณ 8,000 บาท

1.7 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นานักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมอุทยาน ร.2 มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ และตลาดน้า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณ 8,000 บาท

1.8 แผนกวิชาการเลขานุการ นานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ดรีมเวิร์ล เพื่อหาประสบการณ์ตรงและ
นามาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
1.9 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นานักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณ 16,000 บาท

1.10 แผนกวิชาการโรงแรม นานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2561

1.11 แผนกวิชาการท่องเที่ยว นานักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมอุทยาน ร.2 มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ และตลาดน้า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณ 8,000 บาท
1.12 แผนกวิชาการออกแบบ นานักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สานักช่างสิบหมู่
กรมศิลปกร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณ 5,600 บาท

1.13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นานักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สานักช่าง
สิบหมู่ กรมศิลปกร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณ 7,600 บาท
2. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างความรู้จิตสานึกเรียนรู้ท้องถิ่นประวัตศิ าสตร์เมืองสุพรรณบุรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาสังคม) ได้ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ จิตสานึก
เรี ย นรู้ ประวั ติศ าสตร์ ท้อ งถิ่ นเมือ งสุ พ รรณบุรี และแหล่ ง เรี ย นรู้ ประวั ติศาสตร์ ท้อ งถิ่ น เมือ งสุ พ รรณบุ รี เมื่อ วั น ที่ 23
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องพุทธรักษา และนอกสถานที่ดว้ ย

3. ส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิ ช าผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กายได้ ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้
ประสบการณ์สามารถนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานของตนเองได้
4. เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความรู้ด้านธุรกิจ
อาหาร เรียนรู้และหาประสบการณ์จากการประกอบอาหารและพัมนาอาหารเพื่อต่อยอดในอนาคต เมื่อวันที่ 20,26
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลั ยอาชีวศึก ษาสุ พ รรณบุ รี โดยเชิญครู ประภาทิ พ ย์ พั น ธิว านนท์ และเชฟเศรษฐสิ ริ
วัจจนพรพิศาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท

5. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพด้านธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความรู้ด้านธุรกิจอาหาร เรียนรู้
และหาประสบการณ์จากการประกอบอาหารและพัมนาอาหารเพื่อต่อยอดในอนาคต เมื่อวันที่ 20,26 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ณ วิทยาลั ย อาชี ว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รี โดยเชิญ ครู ประภาทิ พ ย์ พั น ธิ ว านนท์ และเชฟเศ รษฐสิ ริ วั จ จนพรพิศ าล
เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท
6. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การฝึกวิชาชีพแบบทวิภาคี
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูก่ ารฝึกวิชาชีพแบบทวิภาคีเพือ่ ให้นักเรียน
มีความรู้ประสบการณ์สามารถนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานของตนเองได้
7. จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกงานอาชีพธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกงานให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อให้การเรียนการ
สอนเป็นไปตามหลักสูตรและมีคุณภาพมากยิ่งขึน้ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชีพธุรกิจอาหารกับสถานประกอบ
แผนกวิชาธุรกิจ อาหารได้ส่ งนั กเรีย น นัก ศึก ษาออกฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อ เป็ นการเพิ่มทั กษะ
ความสามารถในในการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนิน
โครงการ

9. ภูมปิ ัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินโครงการภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ
ให้แก่นักเรียนนาพัฒนางานด้านคหกรรมและประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจาวัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,000
บาท ค่าใช้สอย 2,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท
10. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ
แผนกวิชาการบัญชีนานักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,000 บาท ค่าใช้สอย 2,000 และค่าวัสดุ
2,000 บาท

11. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้ดาเนินโครงการภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงทางด้านการตลาด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 5,000 บาท
12. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การฝึกวิชาชีพแบบทวิภาคี
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้ดาเนินการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ โดย
มีนักเรียนระดับ ปวช. 1 จานวน 30 คน และนักศึกษาระดับ ปวส.1 จานวน 25 คน รวม 55 คน โดยวิทยากรจาก บริษัท ซี
เจ เอ็กเพรส ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 122 อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
13. รวมใจธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้ดาเนินการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ โดย
มีนักเรียนระดับ ปวช. 1 จานวน 30 คน และนักศึกษาระดับ ปวส.1 จานวน 25 คน รวม 55 คน โดยวิทยากรจาก บริษัท ซี
เจ เอ็กเพรส ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 122 อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
14. เสริมสร้างความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาการเลขานุการได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก
ถึงศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันสืบทอดสิ่งที่ดีงามสามารถเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตได้ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท
15. เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ประสบการณ์สามารถนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานของตนเองได้

16. เสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ดาเนิน โครงการเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย การนาแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตของนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของตนเอง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,200 บาท ค่าใช้สอย 1,800 บาท และค่าวัสดุ 1,650 บาท

17. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน ฝึกอบรมนวดฝ่าเท้า
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ได้อบรมการนวดฝ่าเท้าให้แก่นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท
18. เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
แผนกวิชาการออกแบบได้ดาเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์สามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานของตนเองได้
19. เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้ดาเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์สามารถนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานของตนเองได้
20. ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินโครงการทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อ ให้ นั กเรี ย น นั กศึก ษาระบบทวิภ าคี ระดับชั้น ปีที่ 1 และผู้ ปกครองได้ ทาสั ญญาฝึก อาชีพ กั บสถาน
ประกอบการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 11,718 บาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจัดทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
และสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ร่วมกับบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

และในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้มาสัมภาษณ์และทา
สัญญาฝึกอาชีพแก่นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ระบบทวิภาคี) เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ

21. ฝึกงานและฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินโครงการฝึกงานและฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเทอม 2 ปีการศึกษา
2560 มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ระบบปกติ จานวน 160 คน ออกฝึกงาน จานวน 44 แห่ง นักเรียนระบบทวิภาคี จานวน
82 คน ออกฝึกงาน จานวน 21 แห่ง และในเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ระบบปกติ จานวน 347
คน ออกฝึกงาน จานวน 113 แห่ง นักเรียนระบบทวิภาคี จานวน 63 คน ออกฝึกงาน จานวน 13 แห่งโดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 59,976 บาท

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัด
สั ม มนานั ก เรี ย นฝึ ก งาน ณ ห้ อ งสร้ อ ยอิน ทนิล เพื่อ รั บทราบการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ในการฝึ ก งานพร้ อ มทั้ ง ตรวจ
เครื่องแบบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และส่ ง นั ก ศึก ษาระดั บ ปวส. ออกฝึ ก งานในสถานประกอบการ ระหว่ า งวั น ที่ 16 ตุ ล าคม พ.ศ. 2561-16
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงจัดการปฐมนิเทศการฝึกงาน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสร้อยอินทนิล

22. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและพิธีลงนาม
งานความร่วมมือได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกับสถาน
ประกอบการ เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่มีทักษะความชานาญ สามารถรองรับธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนัน้ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้
ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) และบริษัท ซี.เจ. เอ็กเพลส กรุ๊ป จากัด และ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดพิธีลงนามในการจัดกรศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกับบริษัท สยามเทค
แอนด์ดีเวลล็อป จากัด 2. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) 3. ร้านมิสเตอร์อิงค์สุ พรรณบุรีคอมพิวเตอร์ 4.
บริษัท ยูนิต้ ไอที ซิสเต็ม จากัด 5. บริษัท เอ.ดี.เทเลคอม จากัด

และวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วิทยาอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดพิธีลงนามกับโรงเรียนเทศบาล 2 วัด
ปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

23. มอบทุนการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพ และจัด หางาน ได้ จั ด พิธีม อบทุ น การศึก ษาในวั น ที่ 9 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญคุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา มาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
นักศึกษา ซึ่งในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาได้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน้ 50,000 บาท

1. อาหารครบวงจร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดทาโครงการอาหารครบวงจร โดยการเข้าร่วมทาอาหารจัดเลี้ยงในงานต่าง
ๆ ซึ่งจะทาร่วมกับงานผลิตการค้าของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง รู้จักการบูรณาการใน
วิชาชีพต่าง ๆ ให้เข้ากับวิชาชีพของตน และให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ
มุง่ เน้นให้นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น จัดการได้ โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดทาอาหารเลี้ยงคณะรัฐมนตรีในงาน ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 18 กันยายน
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

และได้จัดทาข่าวไข่เจียวบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณเต็นท์ด้านหน้า
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2.ธุรกิจอาหารสู่ชุมชน
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้นานักศึกษาไปศึกษาดูวิธีการทาขนมไทย โดยมีคุณบุญชื่น ศรีรักษาทรัพย์ เป็นผู้สาธิต
การทาขนมไทย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงและมีทักษะด้านวิชาชีพมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้
สอย 2,500 บาท

3. คหกรรมบริการ
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินโครงการคหกรรมบริการ โดยให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาของที่ระลึก
ในงานต่าง ๆ การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ ประดิษฐ์ของชาร่วย ช่อดอกไม้ตดิ อกเสื้อ ทาพวงคชาธารงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มโี อกาสปฏิบัตงิ านตามสถานการณ์จริง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 4,000 บาท
แผนกวิชาคหกรรมได้นานักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยามสู่ความยั่งยืน
ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมสื บสานศาสตร์ ศิล ป์ ก ารประกวดเย็ บร้ อ ยค่ อ ยจี บประดิ ษ ฐ์ ใ บตอง ระดั บชาติ ครั้ ง ที่ 9 เมื่อ วั น ที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยระดับปวช. ร่วมประกวดวิจิตรตระการกรอง
ร้อยพานดอกไม้ทรงโถน้ามนต์ ได้รับรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับเงินรางวัล 4,000 บาท และระดับปวส. เข้าร่วม
ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานเครื่องมนัสการทองน้อย ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

4. บัญชีครัวเรือน
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดทาโครงการบัญชีครัวเรือน โดยให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี อธิบายและให้
ความรู้ในการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว สามารถนามาวิเคราะห์รายจ่ายต่าง ๆ ว่ารายจ่ายใดสมควรหรือไม่
สมควรต้องจ่าย ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท รู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่ครอบครัวได้รับพร้อม
ทั้งมีเงินส่วนเหลือเป็นการออมได้อกี
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 โดย
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสนามชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โบราณสถานวัดสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
การดาเนินงานได้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท
6. จิตอาสาพัฒนาชุมชน
แผนกวิชาธุรกิจค้าลีก ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทาจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง และนาความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนา
นั ก เรี ย นระดั บ ปวส.1 จ านวน 26 คน ไปช่ว ยจั ด ร้ า นค้ า ปลี ก ของคุ ณ ณั ฐ วรรณ เนตรสว่า ง ณ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 1,240 บาท และค่าวัสดุ 3,760บาท
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกไม่ได้ดาเนินโครงการ

8. จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
แผนกวิชาการเลขานุการได้ดาเนินโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
จิตอาสาในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และทาให้เกิดจิตสานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ณ วัดจาปา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
9. อาสาพัฒนาสังคม
แผนกวิชาคอมพิว เตอร์ ธุรกิ จ ได้ ด าเนิน โครงการอาสาพัฒ นาสัง คม เพื่อ เป็น การสร้ า งโอกาสแก่ ผู้ ว่า งงาน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นการเสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่
ตนเองและครอบครัว
10. บริการวิชาชีพสู่สังคม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจได้ดาเนินโครงหารบริการวิชาชีพสู่สังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการให้บริการ
วิชาชีพในสถานการณ์จริงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
11. ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2560 ณ วัดพังม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาการบัญชีได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดสาโรง จังหวัดสุพรรณบุรี

และวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศก. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีร่วมกับสานักงานปกครองจังหวัด จังหวัด
สุพรรณบุรี ดาเนินโครงการปฏิบัตริ าชการเพื่อให้บริการประชาชนโดยให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกที่มาในงาน ณ
วัดหนองนา อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
ประธาน

12. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
งานโครงการพิเศษและการบริการประชาชนร่วมงานวิชาการสุพรรณ-ด่านช้างเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
18-24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ การทาพวงกุญแจลูกปัดให้แก่ผู้ร่วมงาน และ
ประชาชนทั่วไป
13. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
งานโครงการพิเศษและการบริการประชาชนร่วมงานวิชาการสุพรรณ-ด่านช้างเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
18-24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ การทาพวงกุญแจลูกปัดให้แก่ผู้ร่วมงาน และ
ประชาชนทั่วไป

14. พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
งานโครงการพิเศษและบริการประชาชนได้ ดาเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อ ชุม ชน เพื่ อ พั ฒ นาให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึก ษามีจิ ต อาสา มี ทัก ษะในวิ ชาชี พ ที่ เชี่ ย วชาญรวมถึ ง ช่ว ยเหลื อ ประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดตั้งศูนย์และให้บริ การ
ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม พ.ศ. 2561 จานวน 2 ตาบล ได้แก่ เทศบาลตาบลท่าระหัด
และเทศบาลตาบลสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี
15. อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
วิทยาลั ย อาชี ว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รีไ ด้ จั ด อบรมฝึ ก ทั ก ษะด้ า นอาชี พ ระยะสั้ น โดยเปิ ด สอน 3 หลั ก สู ต ร คื อ 1.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. สาขาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 3. สาขาอาหารและโภชนาการ ให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฎ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยมโรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง โดยจัดสอนวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ อาหาร และงานประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ.
2561

และเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประทีปศึกษา อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 6, 13-14, 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

1. พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่คณะครู และบุคลากร จานวน 53 คน เมื่อวันที่
28-30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานทันสมัยอยู่
เสมอ และนามาพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านอื่น ๆ ในหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้
งบประมาณ178,500 บาท

2. ตรวจสุขภาพประจาปีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานบุคลากรได้จัดส่งรายชื่ อคุณครูทุกท่านของวิทยาลัยไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้เข้าตรวจสุขภาพประจาปีกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีคุณครูเข้ารับการตรวจสุขภาพ จานวน 26 คน โดยใช้งบประมาณ 1,000 บาท
3. เชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
งานบุคลากรได้ดาเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ยกย่องเชิดชูเกียติครูผู้เสียสละเวลาและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและเป็น
ผู้ให้มากกว่าผู้รับ โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่คณะครูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

4. ครูดีเด่นประจาปี
งานบุคลากรได้จัดโครงการครูดีเด่นประจาปี เพือ่ ส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน ประพฤติตนให้อยู่
ในศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณใน
การดาเนินโครงการ ซึ่งมีผู้บริหารและคุณครูได้รับรางวัล ประจาปี 2561 รวม 26 คนดังนี้
รางวัลผู้บริหารดีเด่น
1. นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
2. นายเริงศักดิ์
เข็มทอง
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
1. นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
2. นายสุทธิ
อัมรินทร์
3. นายสุรพล
แย้มชื่น
4. นายอารยา
เจริญพร
5. นางวัชราภรณ์
นนท์ธีระวิชยา
6. นางราตรี
พรหมแท่น
7. นางสาวอภิรดี
อามาตย์ทัศน์
8. นายสมภพ
อุตสาหะ
9. นางสาวสุมาวดี
จันทร์เพ็ญ
10. นายเศวตโชติ
บุญจีน
11. นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์
12. นางสาวนิอร
น้าใจดี
13. นางสาวสมฤดี
คาภาษี
14. นายอภิวัฒน์
ฮงทอง
15. นางสาววาทินี
ปวงเริ่ม
16. นางสาวศิริภา
จิตผ่อง
17. นายวิโรจน์
แก้วเรือง
18. นางสาววรรษมน วัฏฏานนท์
19. นางนิภาดา
พลหาญ
20. นางสาวมนัสพร สิงห์ฉัตรแก้ว
รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น
1. นางสาวรัตนา
รอดนุช
2. นางสาวสุดารัตน์ แพงไธสง
3. นางสาวอนงนุช
บุญเรืองรอด
4. นางสาวสุภาวดี
สุขคะละ
5. ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานบุคลากรได้ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ

6. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู
งานบุคลากรได้ ดาเนิน โครงการเสริมสร้า งจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็น การส่งเสริม ให้ ครูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมีความพร้อมที่จะอบรมให้ลูกศิษย์เป็น
คนดี คนเก่ง และเป็นครูผู้มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
7. จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
งานบุคลากรได้ดาเนินโครงการจ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนขึน้ เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการจัดจ้างครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่มีผู้เรียนจานวนมากเพื่อแบ่งเบาภาระครูประจาที่ต้องรับ
หน้าที่ทั้งงานสอน งานพิเศษ และงานมอบหมายด้านอื่นๆ เป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนของครูมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
8. ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานบุคลากรได้จัดโครงการฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะและ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพื่อนามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ส่ง
บุคลากรไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
9. พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดสวัสดิการต่างๆ ให้
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน อาทิ ตรวจสุขภาพประจาปี จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จัดงานเกษียณอายุราชการ จัดงานเลีย้ งส่งแก่บุคลากรที่ย้ายสถานศึกษา และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายมาใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจัดทาพิธีทาบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 4
มกราคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

และได้จัดงานเลีย้ งตอนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มียอดขายเค้ก คุกกี้
สัปดาห์เค้กและของขวัญปีใหม่ จานวน 18 รางวัล

วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ไ ด้ จั ด งานมุ ทิ ต าจิ ต ผู้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ปี ง บประมาณ 2560 แก่ ร อง
ผู้อานวยการปุญญิสา พันธุ์ภักดี ครูยุวพา สารพัฒน์ ครูรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร ครูสุเทพสิทธิบุตร และครูบุญสม สาเนียง
แจ่ม เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 และจัดงานเลี้ยงเมื่อ วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ฟาวน์แท่นทรี รีสอร์ท
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจัดงานเลี้ยงตอนรับคณะครูที่มารับตาแหน่ง
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และเลี้ยงส่งที่ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่ จานวน 9 ท่าน ได้แก่ นายภูดิศ โฆษิตธนจินดา
นายจารึก ศรีนาค นางสาวรัตนกาญจน์ รัตนประดิษฐ์ นางสาวกนกพร น้อยแสง นางสาวสุภาภรณ์ ดวงตาแก้ว นายธาวิน
เรืองวิเศษ นายเอกลักษณ์ พุ่มโต นางสาวนันทวรรณ ฮิ มวัย นายไกรวี แสงวิเชียร และวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อานวยการเริงศักดิ์ เข็มทอง ที่เดินทางมารับตาแหน่งรองผู้อานวยการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพ รรณบุ รี พร้อ มกั น นี้ค ณะครูเดิ น ทางไปส่ งรองผู้ อานวยการทองพราว ฮวบหิน ที่ ย้ายไปรั บต าแห น่ง ณ วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี

10. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุพ รรณบุ รี ได้ ส่ ง เสริ มบุ ค ลากรให้ไ ด้ รับประกาศเกี ย รติคุ ณ ในด้ านวิชาการและวิชาชีพ
ในปีการศึกษา 2561 มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันครู จานวน 26 คน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
11. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
งานบุคลากรได้สนับสนุนส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษาและทุนในการทา
วิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศั กยภาพให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาได้ น าความรู้ ค วามสามารถที่ ไ ด้ รั บจากการศึก ษาและการท าวิ จั ย มาพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
12. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ เพื่อนาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ

13. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการฝึก อบรมการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการและวิ ช าชีพ ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการ
และวิชาชีพพร้อมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลาและนามาปรับใช้ในการสอนและชีวติ ประจาวัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษดีย่ิงขึ้น จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-27
เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องพุทธรักษา

14. อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากเปลี่ยนระเบียบพัสดุใหม่จงึ ทาให้หาวิทยากรไม่ได้
15. วารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ฉบับ คือ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกันยายน
2560-กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 2,100 เล่ม และปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมีนาคม 2561-กันยายน 2561 จานวน
2,100 เล่ม แจกให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย และนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 151,200 บาท

16. ปรับปรุงเสียงตามสายภายในวิทยาลัย
งานประชาสัมพันธ์ได้ดาเนินการปรับปรุงเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรได้ยินเสียงที่ชัดเจนใน
เวลาที่มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 7,000 บาท และค่าวัสดุ 30,800 บาท
17. การพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานด้วย E Portfolio ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกไม่ได้ดาเนินโครงการ

18. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานวางแผนและงบประมาณ ได้จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนางานในแผนกวิชาและงาน ได้จัดประชุม
เพื่อจัดสรรงบประมาณในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
โดยมีโครงการพัฒนาการปฏิบัตงิ านที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดจานวน 202 โครงการ และได้ทาสาเนา จานวน 80 เล่ม มอบให้
ผู้ ที่เ กี่ ย วข้ อ งและเผยแพร่ ไ ปยั ง ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา และสถานศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ โดยไม่ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณในการดาเนินโครงการ

19. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 201 โครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์จากการดาเนินงานตลอดจนใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และสรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ
ต่อไป และได้จัดทาสาเนาแจกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ผลการดาเนินงานดังกล่าวไปยังสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
20. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ ด าเนิ น การติด ตามผลการด าเนิน งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2561-2564 ซึ่งมีการดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ ” ซึ่งมี 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน 2. ปรับปรุ งระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึ่งประสงค์ 3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 5. เพื่อขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ 7. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม และ 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
21. พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารเทศ เพื่อให้บุคลากรมีการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,500 บาท

22. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา เพื่ออบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกรอกข้อมูล v-cop ให้แก่คุณครู โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
23. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการให้ทุกแผนกวิชาจัดทารายงานประเมินตนเองของ
แผนกวิชา จานวน 14 แผนกวิชา เพื่อให้แผนกวิชาได้รับทราบข้อมูลจากการสรุปผลการดาเนินงานของทุกมาตรฐานและ
เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,990 บาท
24. จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดทารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย ประกอบด้วย 4
มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และเผยแพร่ SAR ของสถานศึกษาไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 4,000 บาท
25. ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
26. จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการให้ครูทุกท่านจัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
รายบุคคล เพื่อให้ครูจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน และนาข้อมูลมาพัฒนาในแต่ละแผนกวิชารวมถึงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ

