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ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี
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การเปนศูนยกลางการเกษตรที่มีคุณภาพครบวงจร
การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการเกษตร
การเปนผูนําการทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืน
การเปนจุดเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมบริเวณภาคใตตอนบน
การเปนแหลงศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
การเปนเมืองนาอยู
การเรียนรู และพัฒนาระบบราชการเพื่อทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 : เรงรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ใหความสําคัญกับสถานศึกษา
ครูอาจารยและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อสรางผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรมที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและ
ระดับอาเซียน พัฒนาสถานศึกษาใหมีความทันสมัยไดมาตรฐานทั้งดานเครื่องมือและเทคโนโลยี มี
ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ คานิยมการทํางานและการประกอบอาชีพตามความ
ตองการของการพัฒนาเศรษฐกิจและตามความถนัดและความสนใจ ทําใหเกิดความนิยมในการเรียน
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีกลยุทธหลักคือ
1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการ
2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทัง้ ใน
ประเทศและภูมิภาค
3. สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กํากับ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
4. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (NQF)
6. เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา โดยสงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา ใหบริการสังคม
ใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
7. สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพื่อบมเพาะผูประกอบการรุนใหมการ
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
พัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาที่ความหลากหลายและงายตอการเขาถึงการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมและสนับสนุนปจจัยเอื้อ สรางแหลงเรียนรูดานวิชาชีพใหกับประชาชน
ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเรียนรูอยางยืดหยุนทั้งเวลา สถานที่ และวิธีการ สอดคลองกับวิถีการ
ดําเนินชีวิต สรางใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตกับประชาชน เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพการทํางานและประกอบอาชีพ เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โดยมีกลยุทธหลักคือ
1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ทัง้ ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน ในการสรางงาน สรางรายได
4. จัดการศึกษาวิชาชีพที่สรางโอกาสแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ
5. สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง
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ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลางและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมุง
เตรียมความพรอม การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา อยางมีคุณภาพ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูสถาบันการอาชีวศึกษาตามเจตนารมยของ
พ.ร.บ.
อาชีวศึกษา พศ. 2551 พัฒนาการบริหารจัดการในสวนกลางใหสอดคลองตามการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สรางความเขมแข็งใหกับการบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนา
ระบบติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการดําเนินงานจัดการอาชีวศึกษาเพื่อใหเปนกลไกสําคัญใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน อยางตอเนื่อง โดยมีกลยุทธหลักคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สงเสริมการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน
สนับสนุนการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาล
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการอาชีวศึกษา
พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โครงสรางการบริหารจัดการและการกําหนดภารกิจที่
ชัดเจน
พัฒนาระบบการสรรหาผูบริหารทั้งสวนกลางและสถานศึกษา
สนับสนุน สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรทั้ง
สวนกลางและสถานศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพโดยสรางความ
เขมแข็งเครือขายความรวมมือจากองคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ขยายระบบการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยมีกลยุทธหลักคือ
1. พัฒนาศักยภาพดานภาษาของครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
2. สงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ
4. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศเพื่อสรางความเขมแข็ง ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ
5. เรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
6. สนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในการ พัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
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ยุทธศาสตรที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทและสถานการณพิเศษ
ในทุกภูมภิ าคของประเทศ ใชการอาชีวศึกษาเปนเครื่องมือเพื่อสรางความเขาใจ เขาถึงและพัฒนาคน
ในทุกภูมิภาคโดยมี กลยุทธหลักคือ
1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจชายแดนภาคใต
2. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดนและเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
3. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ
4. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสรางความเขาใจอันดี
ยุทธศาสตรที่ 6 : ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
เรงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาสูเชิงพา ณิชย สราง
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และนําไปสูนโยบายในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางคุณลักษณะนักวิจัยใหเกิดกับบุคลากรในทุกระดับรวมถึงนักเรียนนักศึกษา โดยมี
กลยุทธหลักคือ
1. สงเสริมพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา
2. สงเสริมการนําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การเรียนการสอน
3. สนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐไปสูชุมชน และ
พัฒนาสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันระดับสากล
4. สงเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และจัดการองคความรูอาชีวศึกษาทั้ง ใน
ประเทศและระดับนานาชาติ
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักที่มุงมั่นผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

พันธกิจ
1. จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อยางทั่วถึงและเสมอภาค
3. วิจยั สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ปรัชญาการอาชีวศึกษา
“รูจริง

ทําได

เขาใจชีวิต”
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมอบนโยบาย ปการศึกษา 2550 ใหแก
สถานศึกษาในสังกั ด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ในการประชุมผูบริหารที่ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือมี สาระสําคัญที่เปนประโยชน ตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังนี้
กลยุทธเชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูเรียนอาชีวศึกษา เปนนโยบายที่สําคัญยิ่ง
ในสภาวการณที่สถานประกอบการ มีความ ขาดแคลนกําลังคนระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี
อยางรุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาที่เปน ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย
ซึ่งสอดรับกับ นโยบาย ปฏิรูปการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
ที่ตองการเสริมสราง ศักยภาพของบุคลากรเพื่อการแขงขันในเวทีโลกสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดประกาศเจตนารมณ
ขับเคลื่อน นโยบายลงสูการ ปฏิบัติ โดยมีเปาหมายเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา และพัฒนา
คุณภาพผูจบการศึกษาใหตรงกับสมรรถนะในการทํางานอยางแทจริง ซึ่งไดกําหนดมาตรการ 12 ขอ
เปนกรอบการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในสังกัด 404 แหงทั่วประเทศ ประจําปการศึกษา 2550
มาตรการที่ 1 การเพิ่มปริมาณผูเรียน
โดยปรับรูปแบบการรับนักเรียนใหมีความหลากหลายและยืดหยุนมากขึ้นโดยยังคงยึด
ยุทธศาสตร “อยากเรียนสาขาใด ตองไดเรียนสาขาวิชา นั้น ” ภายใตความเชื่อวาหากนักเรียนได
เรียนในสิ่งที่ถนัดและสนใจจะสามารถเรียนไดดี และมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนไดมากขึ้น
มาตรการที่ 2 ขยายการเปดรับนักเรียน ระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพื่อรองรับนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนมัธยมในพื้นที่หางไกลที่ตองการ
เรียนสายวิชาชีพ แตไมมีสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษารองรับ
มาตรการที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสมการณการณอาชีพ
เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานในสถานประกอบการทุกสาขาอาชีพหรือผูที่ประกอบอาชีพอิสระ
สามารถนําความรูประสบการณอาชีพไปขอประเมินเทียบหนวยกิตการเรียนเพื่อโอนเปนสวนหนึ่งของ
หนวยการเรียนตามหลักสูตรระดับปวช.หรือระดับปวส.
มาตรการที่ 4 กําหนดสมรรถนะในการเรียน 3 ระดับ (ใช – ซอม – สราง)
เพื่อจัดระบบการเรียนใหตรงกับสมรถนะในการทํางานจริง โดยใหสถานศึกษาจัดรายวิชา
เลือกที่มีความหลากหลายและยืดหยุน เพื่อใหการจัดแผนการเรียนตอบสนองความสนใจของผูเรียน
3 ระดับ ไดแก ระดับสมรถนะที่ผูจบการศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพได ระดับ
สมรรถนะที่สามารถซอมปรับปรุงคิดวิเคราะหปละแกไขปญหาได และระดับสมรรถนะที่สามารถ
สรางสรรคพัฒนาคิดคนสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมใหมได
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มาตรการที่ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
โดยจัดใหมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนเปนเรื่องเปนชิ้นงานเปนโครงการ
และ
สรางโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานการณทํางานจริงโดยใชโรงฝกงานของ
สถานศึกษา โรงงานของสถานประกอบการ และสถานการณทํางานจริงในขุมชนทองถิ่นเปนแหลง
ฝกทักษะวิชาชีพ
มาตรการที่ 6 สรางเครือขายพันธมิตร
โดยขยายความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัหอการค
ด
าจังหวัด และองคกรวิชาชีพโลกเพื่อ
รวมจักการอาชีวศึกษาภายใตหลักการ “ผูใชรวมคิดผูผลิตรวม กําหนด” เปนการเชื่อมโยงโลกแหง
การเรียนและการทํางานใหมีความใกลชิดมากขึ้น
มาตรการที่ 7 การสรางผูประกอบการใหม
กําหนดกลไกขับเคลื่อน ระบบการใหความชวยเหลือแนะนํา และการตอยอดความรูดาน
การประกอบธุรกิจผลักดันใหผูสําเร็จอาชีวศึกษาเปนผูประกอบการใหมที่เขมแข็งภายใตการสนับสนุน
ความรูและบูรณาการใชทรัพยากรระหวางหนวยงานต
ๆ อาทิ
าง ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย ธนาคารออมสิน และสถาบันคีนัน เปนตน
มาตรการที่ 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
ใหอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแหงบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานและใชทรัพยากรทางวิชาชีพรวม
แกปญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ภูมิสังคมอาชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการจังหวัดอยูดีมีสุข
ของรัฐบาลโดยใชกระบวนการจัดการความรู การมีสวนรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเปนแนวทาง
สรางความสําเร็จรวมกัน
มาตรการที่ 9 คุณธรรมนําวิชาชีพ
สรางเจตคติ ปลูกจิตสํานึก และปรับพฤติกรรมของนักเรียนและบุคลากร ดวยระบบ
คุณธรรมนําวิชาชีพรวมทั้งการสรางความตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควา
ม
สมานฉันท สันติวิธี และวิถีชีวิต ของประชาธิปไตย ……………………………………………………………………..
มาตรการที่ 10 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินปละบุคลากรอาชีวศึกษา
มีแผนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพเนนความโปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพสงเสริมการทํางานเปนทีมและสราง
ขวัญกําลังใจแกบุคลากรทุก
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มาตรการที่ 11 การศึกษาดูงานเพื่อการเรียนอยางมีเปาหมาย
เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมองเห็นเสนทางอาชีพและโอกาสของการทํางานใน
อนาคต สถานศึกษาทุกแหง ตองจัดใหนักศึกษาระดับปวช. และระดับ ปวส.ชั้นปที่ 1 ทุกคนไป
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการในสัปดาห 1 - 2 ของภาคเรียนแรก เพื่อจะชวยใหนักศึกษาไววาง
แผนการเรียนไดอยาง มีเปาหมายชัดเจนมากขึ้น และเปนประตูดานแรก ที่จะทําใหครูและ นักเรียน
มีความใกลชิดกัน กอนเริ่มการเรียนการสอน
มาตรการที่ 12 การจัดการความรู
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเรงรัดงานภารกิจใหมที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวน สราง
จุดแข็งในการดําเนินงานใหมีความสะดวกรวดเร็ว
คุมคากับการลงทุนมีประสิทธิภาพสูงและ
บรรลุเปาหมายขององคกรกลยุทธการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขางตน รวมทั้งความมุงมั่นในการพัฒนาภารกิจขององคกรและการสรางภาพลักษณใหม ของนักศึกษา
อาชีวศึกษามาอยางตอเนื่องในระยะ 3-4 ปที่ผานมานาจะมีสวนชวยผลักดันใหทุกองคาพยพ
อาชีวศึกษามีความเขมแข็งและรวมกันปฏิบัติภารกิจ
เพื่อดํารงสถานการณเปนหนวยงานพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและยกระดับคุณภาพเยาวชนและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สอดคลองกับเปาหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศไดเปนอยางดี

จุดเนนการจัดการอาชีวศึกษา 9 ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูเรียนอยากเรียนสาขาอะไรตองไดเรียนสาขาวิชานั้น
ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการรับ นักเรียน-นักศึกษาใหม
ประกันคุณภาพการมีงานทํา
เพิ่มประสิทธิภาพ การแนะแนวอาชีวศึกษา
สรางงาน สรางรายได ฝกเปนเถาแก
การเทียบโอนประสบการณ ใหผูใชแรงงานและผูประกอบอาชีพ
มีชองทางพิเศษ สําหรับผูเรียนเกง (Fast Track)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มุง จัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูสูสากล

พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานวิชาการและวิชาชีพ สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และภูมิภาค
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และอยูในสังคมอยางมีความสุข
4. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ
5. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม
6. เปนศูนยกลางการเรียนรูสูสากล
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ปรัชญา
“วิชาดี

มีทักษะ ใฝธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย”

วิชาดี การหมั่นศึกษาหาความรูทางวิชาการทั้งในหองเรียน
หองสมุด จากครู อาจารยนอก
สถานศึกษา และแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และ
ความรูที่เกี่ยวของในการประกอบอาชีพและแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูใน
สาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรูที่เกี่ยวของในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
ดํารงชีวิต
มีทักษะ การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพไดและ
หมั่นศึกษาฝกฝนหาความชํานาญในวิชาอื่นๆ ที่จําเปนในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต
ใฝธรรมะ
การศึกษาใหเขาใจและการนําหลักธรรมที่จําเปนเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตและ
การอยูรวมกันอยางปกติสุข
สามัคคี การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจกันสรางชื่อเสียงมาสู
สถานศึกษาอันเปนที่รักยิ่ง
มีวินัย การเชื่อฟงและประพฤติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม ถูกตองตามระเบียบของ
สถานศึกษารูบทบาทและหนาที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกที่ดีในสังคม

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ มุงสงเสริมคุณภาพของนักเรียนทั้ง
ทางดานคุณธรรม และจริยธรรมโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม เพื่อใหผูสําเร็จ
การศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพไดทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชา
สามารถสรางงานที่ประกอบอาชีพอิสระได และมีพื้นฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม
ปรัชญาของวิทยาลัย “วิชาดี มีทักษะ ใฝธรรมะ สามัคคี มีวินัย ” คือ ปรัชญาการทํางานของ
สถานศึกษาที่เปนหลักในการดําเนินงานบริหารของวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา “โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี ” โดย
การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้น
ประถมศึกษา ปท่ี 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน ) โดย
นางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ บุญยรัตน มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียน
ในวันที่6 พฤษภาคม 2484เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผาจนถึง พ.ศ.2491กระทรวงศึกษาธิการ
จึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการชางสตรีเรียน 2 ป และเปลี่ยนชื่อ
เปน “โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี”
พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ.2516 เปลี่ยน
ชื่อเปน “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานี และ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดตั้งเปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และ
วิทยาเขต 2”
1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเปนวิทยาลัยใหมชื่อวา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ”
มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา
ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ตั้งอยูที่ 456/3 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499 โทรสาร 0-7727-2631
เว็บไซต www.svc.ac.th อีเมล : svcsurat@yahoo.co.th
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การจัดการของวิทยาลัยฯ
พ.ศ.2482
พ.ศ.2491
พ.ศ.2494
พ.ศ.2502
พ.ศ.2504
พ.ศ.2506

พ.ศ.2508
พ.ศ.2510
พ.ศ.2516
พ.ศ.2519
พ.ศ.2520
พ.ศ.2524
พ.ศ.2525
พ.ศ.2526
พ.ศ.2527
พ.ศ.2528
พ.ศ.2530
พ.ศ.2532
พ.ศ.2533
พ.ศ.2534
พ.ศ.2537

รับนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาชีพ
เปดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนแผนกการชางสตรี
เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง
เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สายอาชีพ
โรงเรียนเขาอยูในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความชวยเหลือ จาก
องคการยูนิเซฟ รุนที่ 2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมโดยมีวิชาชีพ แผนกผาและ
เครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร และศิลปหัตถกรรม เวลา
เรียน 3 ป
เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหมชั้น ม.ศ.4
มี ม.ศ.4, ม.ศ.5, ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหมทุกชั้นเปนรุนแรก
เปดสอนคณะคหกรรมศาสตร มีแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ
และคหกรรมศาสตรทั่วไป
เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา
เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผาและเครื่องแตงกาย และคหกรรมศาสตร
ทั่วไป และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ
เปดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต
เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี โดยรับ
นักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5,6 จากโรงเรียนสามัญ
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตรทั่วไป
เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เปน ปวช.2530 โดยเปดสอนปละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ
ปวท. สาขาคหกรรมศาสตรทั่วไป
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปละ 2 ภาคเรียน
เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเปนสาขาธุรกิจโรงแรม
เปดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ป สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
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พ.ศ.2538

พ.ศ.2539
พ.ศ.2540
พ.ศ.2541
พ.ศ.2542
พ.ศ.2543
พ.ศ.2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546

พ.ศ.2548

ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538
ระดับ ปวช. มีสาขาวิชาและกลุมวิชาเพิ่มจากที่มีอยูเดิม คือ
สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจโรงแรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว กลุมวิชาธุรกิจทองเที่ยว
ระบบปกติ
สาขาวิชาออกแบบ กลุมวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป
สาขาวิชาวิจิตรศิลป กลุมวิชาวิจิตรศิลป
สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
ระบบทวิภาคี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว กลุมวิชาธุรกิจโรงแรม
เปดรับผูจบการศึกษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538 สาขาการบัญชี
ระดับ ปวส.
คอมพิวเตอรธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม
วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุมวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2
สาขา ไดแก สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาธุรกิจคาปลีก และ สาขาวิชา
หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ กลุมวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ
ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 เปดสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน
ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
เปดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุมวิชาธุรกิจอาหาร และปดสอนระดับ ปวส.
ระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ
โรงแรม
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับ
จากผูสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และศิลปกรรม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
2546) ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมทองเที่ยว และศิลปกรรม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546ประเภท
วิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานธุรกิจคาปลีก(ท็อปซุปเปอรมารเก็ต)
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการเลขานุการ และสาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- เปดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู
และประสบการณ
- รับผูที่สําเร็จการศึกษาจาก ปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
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พ.ศ.2549

พ.ศ.2551
พ.ศ.2552

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- รับผูสําเร็จการศึกษาจาก ม.6 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
ออกแบบเสื้อผา
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ระบบทวิภาคี
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส
- ปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส
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หลักสูตรการเรียนการสอน
 หลักสูตรที่เปดสอนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตร 3 ป
1.1

ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
 สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
 สาขางานออกแบบเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
 สาขางานคหกรรมการผลิต
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
 สาขางานการบัญชี
 สาขางานการขาย
 สาขางานการเลขานุการ
 สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
 สาขางานการโรงแรม
 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
 สาขางานวิจิตรศิลป
 สาขางานการออกแบบ
 สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
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2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป
รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
2.1 ประเภทวิชาคหกรรม
 สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน

2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

2.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป รับ
จากผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้
3.1 ประเภทวิชาคหกรรม

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

3.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว

 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
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โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ผูอํานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

คณะกรรมการทีป่ รึกษา

นางสาวสุณี พงศยี่หลา
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิพัฒน อมรกุล
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายพัฒนากิจการฯ

นางสาวสีดา ขํากลิ่น
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายแผนงานและความรวมมือ

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายวิชาการ

นางสาววรรณณิภา นิลวรรณ
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

นางนฤมล แยมศรี
หัวหนางานกิจกรรมฯ

นางเสาวณีย ไกรนุกูล
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

นางฤดี เพชรมณี
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวเยาวพร สุขพรมา
หัวหนางานบุคลากร

นางนพรัตน สุวรรณรัตน
หัวหนางานครูที่ปรึกษา

นายจักรกฤษณ ภูทอง

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นางอุบล เบญจพงศ
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

นางจีรพรรณ โยธาปาน
หัวหนางานการเงิน

นางวาสนา วิเชียร
หัวหนางานปกครอง

นางปยะพร เข็มขาว
หัวหนางานความรวมมือ

นางสาวนารีรัตอูนสกุลวัฒนา
หัวหนางานการบัญชี

นางนงลักษณ เรียบรอย
หัวหนางานแนะแนวฯ

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางชฎาภรณ เฟองฟุง
หัวหนางานพัสดุ

นางณัฐกาญจน ผลผลา
หัวหนางานโครงการพิเศษฯ

นางจารุวรรณ อมรกุล
หัวหนางานประกันคุณภาพฯ

นางชะอุม ปญญานันท
หัวหนาแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกา

นายโชคชัย จุลภักดิ์
หัวหนางานอาคารสถานที่

นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
หัวหนางานสวัสดิการฯ

นางธนภร ฤทธิเกษม

นางสุนทรี แขงขัน
หัวหนาแผนกวิชาอาหารและโภชนากา

นางจริยา มณีโรจน
หัวหนางานทะเบียน
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา
หัวหนางานประชาสัมพันธ

นายสามารถ เนียมมุณี

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

นางสาวพัชรนันท อาจหาญ
หัวหนางานวิทยบริการฯ
นางสาวมณฑา หมืน่ ชนะ
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธีรพล ทองเพชร
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวสุธดิ า พัลลภดิษฐสกุล
หัวหนาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นายพรสฤษดิ์ วีแกว
หัวหนาแผนกวิชาออกแบบ
นางชนัญญา สุวรรณวงศ
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

นายธนาวุฒิ กลาเวช
หัวหนาแผนกวิชาวิจิตรศิลป

นายสมจิต แขงขัน
หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี

นางศรีไพร ภาราทอง
นางสาวสาธินี ตออาวุธ
หั
ว
หน
าแผนกวิชาการเลขานุการ
หัวหนาแผนกวิชาสปาและความงา

นายแสนดี เบญจพงศ
หัวหนาแผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ

นางสาวโศจิกานต ปานดี
หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม

นายธีรพล ทองเพชร
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นายกําชัย ณ พัทลุง
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

นางฤดี เพชรมณี
หัวหนาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
หัวหนาแผนกวิชาการขาย
/การตลาด
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โครงสรางผูบ ริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางสาวสุณี พงศยี่หลา
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิพัฒน อมรกุล
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสีดา ขํากลิ่น
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายแผนงานและความรวมมือ

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายวิชาการ
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รายนามผูบ ริหารสถานศึกษา

พ.ศ.2482 - พ.ศ.2482

นางสาวชุลี

อาตมะมิตร

ครูใหญ

พ.ศ.2483 - พ.ศ.2486

นางสาวสุภร

บุญยประภัศศร

ครูใหญ

พ.ศ.2486 - พ.ศ.2490

นางเรวดี

วัชรเนตร

ครูใหญ

พ.ศ.2490 – พ.ศ.2493

นางสาวสมรวย

บรรณโสภิษณ

ครูใหญ

พ.ศ.2493 – พ.ศ.2496

นางสาวประธาน

วุฒิวงศ

ครูใหญ

พ.ศ.2496 – พ.ศ.2506

นางถนอม

จันทรศิริ

ครูใหญ

พ.ศ.2506 – พ.ศ.2515

นางสาวละออง

จินตประชา

อาจารยใหญ

พ.ศ.2515 – พ.ศ.2517

นางสาวสายหยุด

มีวาสนา

อาจารยใหญ

พ.ศ.2517 – พ.ศ.2519

นางสาวประไพ

สุรทิณฑ

อาจารยใหญ

พ.ศ.2519 – พ.ศ.2521

นายสุทธิชัย

โลสุวรรณ

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2521 – พ.ศ.2522

นายเผดิมชัย

ศรีวิเชียร

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2522 – พ.ศ.2523

นายประมุข

ครรภาฉาย

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2523 – พ.ศ.2526

นางสาวประไพ

สุรทิณฑ

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2526 – พ.ศ.2529

นางสาวประไพ

สิทธิวงศ

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2529 – พ.ศ.2536

นางสาวรัตนา

รัตนโกมล

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2536 – พ.ศ.2543

นางสมจิตต

กะระณา

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547

นางพรพัช

กะระณา

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2547 – พ.ศ.2550

นางรอยพิมพใจ

เพชรกุล

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2550 – พ.ศ.2553

นางวิชชาพรรณ

กิ่งวัชระพงศ

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2554 – ปจจุบัน

นางเนาวรัตน

รัตนพันธ

ผูอํานวยการ
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2. รองผูอ้ ํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

3. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

4. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

รองประธานกรรมการ

5. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองประธานกรรมการ

6. นางจีรพรรณ

โยธาปาน

กรรมการ

7. นางอุบล

เบญจพงศ์

กรรมการ

8. นางจารุวรรณ

อมรกุล

กรรมการ

9. นางเสาวณีย์

ไกรนุกูล

กรรมการ

10. นางสาวสุธิดา

พัลลภดิษฐ์สกุล

กรรมการ

11. นายโชคชัย

จุลภักดิ์

กรรมการ

12. นายสมจิต

แข่งขัน

กรรมการ

13. นายกําชัย

ณ พัทลุง

กรรมการ

14. นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ

กรรมการ

15. นางชฎาภรณ์

เฟื่องฟุ้ง

กรรมการ

16. นายแสนดี

เบญจพงศ์

กรรมการ

17. นางศรีไพร

ภาราทอง

กรรมการและเลขานุการ

18. นางนงลักษณ์

เรียบร้อย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

1. นายอํานวย

นาคทัต

ประธานกรรมการ

2. นายสมจิต

แข่งขัน

กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์

3. ดาบตํารวจกฤษฎา เตวิชชะนนท์

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4. นางมะลิ

คงท่าเรือ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นางสุภาพร

บุญจริง

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นางสาววิจิตรา

เอียดสิทธิรักษ์

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระทองสุข

กิตฺติญาโณ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

8. พระสุชาติ

ทตฺตวณฺโณ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

9. นาอุไร

เพชรวิเชียร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นางนันทนี

เชยกลิ่น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นางกัญญารัตน์ ไสยรินทร์ เวสพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นางบงกช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บัวจันทร์

13. ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กรรมการและเลขานุการ

แผนที่วิทยาาลัยอาชีศึกษาสุราษฎร์ธานี
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ภาพประกอบอาคารเรียน

ดานหนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

-

อาคาร 1
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานแนะแนวฯ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

อาคาร 2
-

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ธนาคารโรงเรียน
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-

-

อาคาร 3
หองผูอํานวยการ
ฝายบริหารทรัพยากร
(งานธุรการ/งานบุคลากร/งานการเงิน/
งานบัญชี/งานทะเบียน/งานพัสดุ/
งานอาคารสถานที่/งานเอกสารการพิมพ )
ฝายวิชาการ
(งานหลักสูตรฯ/งานวัดผล/งานทวิภาคี/
งานสื่อการเรียนการสอน)
ฝายแผนงานและความรวมมือ (งานวางแผนฯ/งานวิจัยฯ/งานความรวมมือ/งานศูนยขอมูลฯ/
งานประกันคุณภาพฯ)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
อาคาร 4
-

อาคาร 5
-

ศูนยอาหารลายไทย
หองพักแผนกวิชาการโรงแรม
หองโสตฯ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
งานผลิตการคาผา

ลานเอนกประสงค
โรงอาหาร
สหการวิทยาลัยฯ
หองพยาบาล
หองสมุด
แผนกวิชาเลขานุการ / การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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ผลการดําเนินงาน เกียรติประวัติ และผลงานดีเดน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประจําปงบประมาณ 2555
 ผลงานครู นักเรียนนักศึกษา ดีเดน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ใหแก
นางสาวสีดา ขํากลิ่น รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ฝายแผนงานและ
ความรวมมือ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 33 ระหวางวันที่
11 - 15 กมภาพันธ 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จังหวัดกระบี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรบั มอบหมายใหดาํ เนินการจัดตกแตงหองเสวย
พระกระยาหาร หองฉายพระรูป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหองอาหาร
แรกรวมโตะเสวยใน การประชุมวิชาการระดับชาติ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 33 ระหวาง วันที่ 11-15
กุมภาพันธ 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จังหวัดกระบี่
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กิจกรรมมอบเกียรติบตั ร "หนึง่ แสนครูด"ี ประจําป 2554 ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ 16 มกราคม 2555
ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีขอแสดงความยินดีกับ “อาจารยนงลักษณ เรียบรอย”
ครูวิทยฐานะชํานาญการ ไดรับคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกครูหรือเจาหนาที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี
ที่สมควรไดรับรางวัล “หมอมงามจิตตบุรฉัตร” รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําป พ.ศ. 2555

นายสมยศ เสือสอสิทธิ์ นักเรียน ปวช.2 แผนกวิจติ รศิลป และนางสาวณัฐกานต ยกยอง
นักเรียน ปวช.2 แผนกออกแบบ ไดรับรางวัลรวมแสดงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม
ปตท.
เยาวชนภาคใตครั้งที่ 9 ในหัวขอ "บานสีเขียว โลกสีเขียวGreen Living : Saving the Earth เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
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นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณ
แก นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี และทีม “แกะสลักน้ําแข็ง”
เพื่อแสดงวาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดสรางชื่อเสียงใหแกจังหวัดสุราษฎรธานี

นางสาววนิดา บุญเพิ่ม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 แผนกวิชา
การบัญชี ไดรับรางวัลโรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป พ.ศ.2554 ใน
วันเสารท่ี 14 มกราคม 2555 ณ หอประชุมธนาคารออมสิน
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พิธีมอบเกียรติบัตรครูสอนดี 32 ดวงใจครูสอนดีถวายแม วันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2555
"สอนเปน เห็นผล คนยกยอง ครูสอนดี” ณ โรงแรมนิภาการเดน จังหวัดสุราษฎรธานี

นายธนาวุฒิ กลาเวช ครู คศ.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลปและนางสาวกรภัทร สุศรี นักเรียน
ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป ไดรับรางวัลพิเศษการประกวดวาดภาพในหัวขอ "พระมหาราชินี
และเจาฟาชายในดวงใจไทยทั้งแผนดิน" ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยชางศิลปะนครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ประเภท
มัธยมศึกษา ในการประกวดนิทรรศการ "ภูมิพลมหาราชากับการพัฒนาประเทศ" งานเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา มหาราชาแหงสยาม ณ หองเรียนสุราษฎรธานี วัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง)
จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

นางสาวดรัณรัตน แสงตะกร นักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป ไดรับรางวัลที่ 3 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา จากการประกวดวาดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ใน
หัวขอ "ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย" โดยครูธนาวุฒิ กลาเวช ครูคศ.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป
ผูควบคุม ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ ศูนย-ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
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 ผลงานดานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีและวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ วัดพัฒนาราม (พระอาราม
หลวง) โดยมี นางเนาวรัตน รัตนพันธ ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินฯี
ประจําป 2555 โดยมีคณะผูบริหาร ครู-อาจารย เจาหนาที่และนักเรียนนักศึกษา รวมลงนามถวาย
พระพร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดงานแหผาหมพระธาตุศรีสุราษฎร แลธรรมชาติ
เขาทาเพชร ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 26-27 มีนาคม 2555 เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ
สงเสริมใหเขาทาเพชร เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตอไป

นายการุณ สามสุวรรณ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกียรติเปนประธาน
ในพิธเี ปดโครงการ "อบรมพัฒนาเยาวชนคนดีศรีสรุ าษฎร"
จัดโดยจังหวัดสุราษฎรธานีและ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร -ธานี เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2555 ณ ร 25 พัน 3 คายวิภาวดี
รังสิต จังหวัดสุราษฎรธานี
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปองกันปญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช
ความรุนแรง และพฤติกรรมเบี่ยงเบน" ระหวางวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ณ หองโสตวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

โครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย
รุนที่ 5 โดยกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ หองโสตวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
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 ผลงาน ความรวมมือกับหนวยงาน สถานประกอบการ การบริการสังคม


นายศักดา คงเพชร รมช. กระทรวงศึกษาธิการ และนายอกนิษฐ คลังแสง รองเลขาฯ สอศ.

พรอมคณะตรวจเยี่ยมโครงการฝกประสบการณ
การเรียนการสอนนักศึกษาอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี ดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
(Samui Model) ระหวางวันที่ 5-6
มิถุนายน 2555ณ Bueey Orientel Samui Beach Resort โดยมีนางสาวสีดา ขํากลิ่น นางสาว
สุณี พงศยี่หลา และคุณครูมณฑา หมืน่ ชนะ รวมตอนรับและรายงานผลการดําเนินงาน

นายเชิดศักดิ์
ชูศรี ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกียรติเปนประธานใน
พิธีเปด โครงการพัฒนาศักยภาพ "ฝมอื แรงงานเยาวชนในระบบแลกเปลีย่ นประสบการณดา น
ทองเที่ยวและบริการ" (มัคคุเทศกนอย) ภายใตยทุ ธศาสตรจงั หวัด ดานการสงเสริมและการ
ทองเที่ยวและแนวทางการพัฒนา 2 ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีแนวทางการพัฒนา ระหวาง
วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี
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นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ใหเกียรติเปน
ประธานในพิธเี ปด โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการ สาขาอาหารและโภชนาการ English Camp "Workshop on English for Food and Nutrition"
ณ โรงแรมนิภา การเดน จังหวัดสราษฎรธานี ในวันที่18 - 20 สิงหาคม 2555

นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกียรติเปนประธานใน
พิธีเปด โครงการลงนามความรวมมือ "กําลงคนอาชีวศึกษา" ประกอบดวยสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พรอมดวยนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาคุณภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาสูตลาดแรงงานทองถิ่น (มัคคุเทศกนอย) และลงนาม
ความรวมมือฯ เมื่อวันเสารที่ 15 กันยายน 2555 ณ โรงแรมนิภาการเดน อําเภอเมือง จังหวัด
สราษฎรธานี
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การอบรมวิชาชีพ ภายใตโครงการพัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา
ระยะที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2555 ประกอบดวยหลักสูตร 1. จัดฉากดอกไมสด 2. ผูกผาและจับจีบตกแตงเตนทและ
โตะ 3. ดัดแปลงแตงทรงสรางมูลคาเพิ่ม 4. เครื่องดื่มสุขภาพดี สีสวย ชวงที่ 1 เมื่อวันที่ 7-8
กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สราษฎรธานี

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการขยายบทบาท ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
ระหวางวันที่ 20 มิถุนายน - 19 สิงหาคม 2555 ณ อบต.พุนพิน และอบต.เขาหัวควาย จังหวัดสุราษฎร
ี
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นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเปนประธานเปด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"วิวัฒนาการแฟชั่นผาไทยสูสากล" ภายใตโครงการคลังสมอง ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ระหวางวันที่ 4-5 กันยายน 2555
ณ หองโสตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสราษฎรธานี

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดลงนามความ รวมมือ
โครงการ 1 ชวย 9 ปการศึกษา พ.ศ. 2555 ณ หองประชุมเล็กวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี สนับสนุนน้าํ ดืม่ จํานวน 200 โหล ชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวมภาคกลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี
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นางสาวสีดา ขํากลิ่น รองผูอํานวยการ วิทยาลัย เปนผูตัวแทนรับมอบ ป าย
“CLEAN FOOD GOOD TASTE” อาหารสะอาด รสชาติอรอย โดยกระทรวงสาธารณสุข จาก
เทศบาลนครสราษฎรธานี เมื่อวันที่ 18 มิถนายน 2555

นางสาวสุณี พงศยี่หลา รองผูอํานวยการฯฝายบริหารทรัพยากร เปนตัวแทนรับมอบหมวก
นิรภัย ในกิจกรรม คนขับ คนซอน ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดย บริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
และนักศึกษา
แผนกอาหารและโภชนาการ รวมถายทํารายการ "แหลงขาวเชานี"้ เพื่อประชาสัมพันธ "สัปดาหของขวัญ
ปใหม 2555" เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยสุราษฎรธานี (สทท)
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 ผลงาน โครงการตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมการตูนสื่อสรางสรรค(ภายใตโครงการครูคลังสมอง) โดยแผนกศิลปกรรม
นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษารวมเปนประธานในพิธีเปดโครงการและ
วิทยากรโดย อาจารยสละ นาคบํารุง เมื่อวันที่ 11-13 สิงหาคม 2555 ณ หองโสตวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี

กิจกรรม ตลาดนัดโกงโคงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประจําป
การศึกษา 2555 นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองนโยบาย 3D ทุกเชา
วันจันทร เริ่มเปดตลาดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555
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โครงการชีววิถีพัฒนาอยางยั่งยืน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี รวมบริการชุมช น
"ดูแลสิ่งแวดลอม" วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณคูน้ําหนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร
ธานี สนับสนุน ฝายวิชาการ โดยการไฟฟาฝายผลิตสุราษฎรธานี

นักเรียนระดับปวช. 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี รวมกันบําบัดน้ําเสีย โดยการ
ใช EM น้ํา และ EM บอล เพื่อบําบัดน้ําที่เสียและสงกลิ่นเหม็นในชุมชนหลังวัด ณ บริเวณหลังวัด
พัฒนาราม(วัดใหม) จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันที่
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 ผลงาน นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและ
หุนยนตอาชีวศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโลเกียรติยศ แก
นายสามารถ เนียมมุณี ซึ่งไดรับการคัดเลือกเปน
ครูวิทยาศาสตรดีเดน
ระดับ
อาชีวศึกษา ประจําป 2555 จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจําป
2555
ณ ศูนยการประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโลรางวัลชนะเลิศ
โครงงาน วิทยาศาสตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจําป 2554 แกนางสาวกรรณิกา ศรีชู
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ประจําป 2555
ณ ศูนยการประชุมและแสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร โครงงานเรื่อง การพัฒนา
ผงปรุงรสแกงเลียงจาก ใบหญาหวานผง
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สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดสุราษฎรธานี ถายทํารายการโทรทัศน โครงงาน
วิทยาศาสตร “การพัฒนาผง ปรุงรสแกงเลียงจากใบหญาหวาน ” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร ธานี ณ หองโสตฯวิทยาลัยอาชีวศึกษาสราษฎรธานี

กิจกรรม Thiland Research Expo : Road Show และการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานเครือขาย ในการผลักดันงานวิจัยไปสูผูใชประโยชน
: ภาคใต จัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ(วช.) วันที่ 16 มกราคม 2555 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จังหวัดส
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 การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินภายในสถานศึกษา เพื่อนําสูแผนพัฒนาการศึกษา
ปงบประมาณ 2555-2558 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ หองโสตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามขอมูล การประเมินตนเองรายบุคคลและแผนก
ปการศึกษา2554 วันที่ 21-23 มีนาคม 2555 ณ หองโสตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

แผนภูมิสรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ
งบประมาณ 2552-2555
จําแนกตามแผน

แผนภูมิเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2552-2555
จําแนกตามแผนงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00

64,424,971.45
58,148,396.93
53,625,333.55
45,138,203.98

40,000,000.00
18,017,837.31
17,375,391.07
9,851,518.89
8,606,013.47

30,000,000.00

10,219,837.85
10,133,685.00 9,162,409.66
176,134.00 1,293,115.411,540,579.46 6,882,409.40
1,227,888.00 1,753,260.80
372,790.00
21,548.00 236,179.00 1,338,471.54 2,832,966.30
1,807,014.53
-

20,000,000.00
10,000,000.00
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-

2552
2554
รายการ
แผนงานบริหารและจัดการสถานศึกษา
แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
แผนงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพี้นฐาน
แผนงานสนองนโยบาย
รวมทั้งสิ้น

2553
2555

ปีงบประมาณ
2552
45,138,203.98
18,017,837.31
1,338,471.54
6,882,409.40
1,807,014.53
73,183,936.76

2553
53,625,333.55
17,375,391.07
21,548.00
1,293,115.41
10,133,685.00
1,227,888.00
83,676,961.03

2554
58,148,396.93
8,606,013.47
176,134.00
1,540,579.46
9,162,409.66
372,790.00
78,006,323.52

2555
64,424,971.45
9,851,518.89
236,179.00
2,832,966.30
10,219,837.85
1,753,260.80
89,318,734.29

รวม
221,336,905.91
53,850,760.74
433,861.00
7,005,132.71
36,398,341.91
5,160,953.33
324,185,955.60

แผนภูมิสรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ
งบประมาณ 2552-2555
หมวดค่าสาธารณูปโภค

แผนภูมิเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2552-2555
หมวดค่าสาธารณูปโภค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1,881,640.13

1,152,045.33
1,250,885.76

853,975.99

304,352.25
263,329.39
171,463.87
184,225.12

66,004.60

ค่าน้ําประปา

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ําประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
รวมทั้งสิ้น

90,759.00
60,151.80
60,404.90
81,044.00
78,245.00
62,487.54

ค่าโทรศัพท์
2552

รายการ

67,304.48
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2,000,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-

ค่าไปรษณีย์
2553

2554

2555

ปีงบประมาณ
2552
263,329.39
853,975.99
66,004.60
60,404.90
1,243,714.88

2553
304,352.25
1,250,885.76
67,304.48
81,044.00
1,703,586.49

2554
171,463.87
1,152,045.33
60,151.80
90,759.00
1,474,420.00

2555
184,225.12
1,881,640.13
62,487.54
78,245.00
2,206,597.79

รวม
923,370.63
5,138,547.21
255,948.42
310,452.90
6,628,319.16

สรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ
งบประมาณ 2552-2555
หมวดค่าธุรการนอกเวลา
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สรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2552 - 2555
หมวดค่าธุรการนอกเวลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ค่าธุรการนอกเวลา
1200000
1,124,740.00

1000000
800000
663,750.00

600000
400000

536,588.00

584,730.00

200000
0

2552

ปีงบประมาณ

2553

2554

ค่าธุรการนอกเวลา

2555

คิดเป็นร้อยละ

2552

536,588.00

1.23

2553

584,730.00

1.15

2554

663,750.00

1.53

1,124,740.00
2,909,808.00

2.27
6.19

2555
รวมทั้งสิ้น

สรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ
งบประมาณ 2552-2555
หมวดค่าสอนภาคนอกเวลา
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สรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2552 - 2555
หมวดค่าสอนภาคนอกเวลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ค่าสอนภาคนอกเวลา
9000000
8000000
7,863,610.00

7000000

8,478,080.00

8,230,460.00

2554

2555

6000000
5000000

5,937,290.00

4000000
3000000
2000000
1000000
0

2552

ปีงบประมาณ

2553

ค่าสอนภาคนอกเวลา

คิดเป็นร้อยละ

2552

5,937,290.00

13.63

2553

7,863,610.00

15.51

2554

8,478,080.00

19.60

2555
รวมทั้งสิ้น

8,230,460.00
30,509,440.00

16.61
65.35

สรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ
งบประมาณ 2552-2555
หมวดค่าวัสดุสํานักงาน
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สรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2552 - 2555
หมวดค่าวัสดุสํานักงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ค่าวัสดุสํานักงาน
2000000

1,737,530.96

1800000
1600000
1400000
1200000
1000000

745,984.05

800000

737,721.69

600000

600,714.65

400000
200000
0

2552

ปีงบประมาณ

2553

2554

ค่าวัสดุสํานักงาน

2555

คิดเป็นร้อยละ

2552

737,721.69

1.69

2553

1,737,530.96

3.43

2554

600,714.65

1.39

872,999.05
3,948,966.35

1.76
8.27

2555
รวมทั้งสิ้น

สรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ
งบประมาณ 2552-2555
หมวดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
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สรุปรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2552 - 2555
หมวดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
600000

524,313.00

541,819.01

500000
400000
300000

248,483.00
230,345.00

200000
100000
0

2552

ปีงบประมาณ

2553

2554

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

2555

คิดเป็นร้อยละ

2552

248,483.00

0.57

2553

230,345.00

0.45

2554

524,313.00

1.21

696,802.66
1,699,943.66

1.41
3.64

2555
รวมทั้งสิ้น

สรุปรายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ
งบประมาณ 2555
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
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สรุปรายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ 2555
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

12,176.55
25,628.64

60,175.47

46,811.25
23,709.28

ทบ: กจ -2446 สฎ

ทบ: ม -3992 สฎ

ทบ: นก -3722 สฎ

ทบ: นข -3395 สฎ

รายการ
ทบ: กจ -2446 สฎ
ทบ: ม -3992 สฎ
ทบ: 40 -0088 สฎ
ทบ: นก -3722 สฎ
ทบ: นข -3395 สฎ
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน
(ปวช.)
8,752.62
51,422.85
3,773.41
19,935.87
405.00
46,406.25
23,303.53
2,325.11
2,266.26
9,910.29
38,500.82
130,000.37

ทบ: 40 -0088 สฎ

รวม
60,175.47
23,709.28
46,811.25
25,628.64
12,176.55
168,501.19

คิดเป็นร้อยละ
0.12
0.05
0.09
0.05
0.02
0.34

สรุปรายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ
งบประมาณ 2555
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/
ครุภัณฑ์สํานักงานและวัสดุถาวรของฝ่าย
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สรุปรายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ 2555
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงานและวัสดุถาวรของฝ่าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

0

19,701.00

95,286.00

429,373.60

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบดําเนินงาน งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน เงินรายได้
(ปวช.)
(ปวส.)
สถานศึกษา
24,885.00
81,619.50
322,869.10
1,735.00

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

-

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

-

รวมทั้งสิ้น

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

26,620.00

21,424.00
-

72,127.00
-

1,932.00

17,769.00

104,975.50

412,765.10

-

รวม

คิดเป็นร้อยละ

429,373.60

0.87

95,286.00

0.19

-

-

0.00

19,701.00

0.04

544,360.60

1.10
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สรุปรายจ่ายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา ประจําปีงบประมาณ 2555
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงานและวัสดุถาวรของฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
12,450.00
41,000.00

12,510.00 900.00 55,085.00

9,095.00
4,601.00

ฝ่ายวิชาการ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน

52,447.10

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกสามัญสัมพันธ์

49,856.50

191,429.00

แผนกเลขานุการ
แผนกศิลป์
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกการขาย

ฝ่าย

งบดําเนินงาน
(ปวช.)

รายจ่าย
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน
(ปวส.)

รวม

คิดเป็นร้อยละ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

-

งานวิทยบริการและห้องสมุด

-

งานสื่อการเรียนการสอน

-

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

แผนกสามัญสัมพันธ์

-

แผนกเลขานุการ
แผนกศิลป์

-

55,085.00

0.11

9,095.00

0.02

4,601.00

4,601.00

0.01

40,466.50

11,980.60

52,447.10

0.11

16,058.00

33,798.50

49,856.50

0.10

9,095.00
-

-

8,535.00

-

182,894.00

191,429.00

0.39

16,350.00

-

24,650.00

41,000.00

0.08

12,450.00

0.03

8,960.00

12,510.00

0.03

900.00

900.00

0.00

322,869.10

429,373.60

0.87

แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

-

12,450.00

แผนกอาหารและโภชนาการ

-

3,550.00

แผนกการขาย

รวมทั้งสิ้น

55,085.00

24,885.00

81,619.50

-
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สรุปรายจ่ายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา ประจําปีงบประมาณ 2555
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงานและวัสดุถาวรของฝ่ายทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

11,285.00
4,629.00

46,335.00

18,802.00

6,575.00

7,660.00

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่าย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น

รายจ่าย
งบดําเนินงาน งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน
(ปวช.)
(ปวส.)
1,735.00
1,735.00

2,100.00
13,210.00
4,629.00
1,485.00
21,424.00

42,500.00
7,660.00
6,575.00
5,592.00
9,800.00
72,127.00

รวม

46,335.00
7,660.00
6,575.00
18,802.00
4,629.00
11,285.00
95,286.00

คิดเป็นร้อยละ

0.09
0.02
0.01
0.04
0.01
0.02
0.19
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สรุปรายจ่ายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา ประจําปีงบประมาณ 2555
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงานและวัสดุถาวรของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

6,400.00
10,070.00
800.00
1,231.00

1,200.00

งานวางแผนและงบประมาณ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่าย

รายจ่าย
งบดําเนินงาน งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน
(ปวช.)
(ปวส.)

รวม

คิดเป็นร้อยละ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ

-

950.00

9,120.00

10,070.00

0.02

งานความร่วมมือ

-

500.00

700.00

1,200.00

0.00

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

-

482.00

749.00

1,231.00

0.00

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

-

-

800.00

800.00

0.00

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

-

-

6,400.00

6,400.00

0.01

17,769.00

19,701.00

0.04

รวมทั้งสิ้น

-

1,932.00

แผนภูมิสรุ
สรุปรายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ
งบประมาณ 2555
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ

แผนภูมิเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2552-2555
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1,400,000.00

1,244,380.20

1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00

722,591.00 692,718.50
661,531.00
585,948.00

789,153.00 713,932.00
623,257.00
505,429.00
423,874.10
316,636.00423,243.00
310,559.00
307,151.50
327,975.00

400,000.00

399,536.50
78,113.00

82,910.00

200,000.00

75,002.00

73,198.50

57

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

คหกรรม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศิลปกรรม

สามัญสัมพันธ์

2552

ประเภทวิชา/กลุ่มวิชา
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
สามัญสัมพันธ์

รวมทั้งสิ้น

2552
722,591.00
1,244,380.20
307,151.50
327,975.00
73,198.50
2,675,296.20

2553
661,531.00
623,257.00
316,636.00
423,874.10
82,910.00
2,108,208.10

ปีงบประมาณ
2554
692,718.50
713,932.00
423,243.00
505,429.00
75,002.00
2,410,324.50

2553

2554

2555
585,948.00
789,153.00
310,559.00
399,536.50
78,113.00
2,163,309.50

2555

รวม
2,662,788.50
3,370,722.20
1,357,589.50
1,656,814.60
309,223.50
9,357,138.30
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แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจ่ายจริง โครงการการจัดหาวัสดุการศึกษา
ประเภทวิชา/กลุ่มวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2555
19,919.00

2,874.00

117,854.00
233,190.00
129,386.00
82,725.00

การบัญชี

การจัดการทั่วไป/เลขานุการ

การขาย/การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โลจิสติกส์

สัมพันธ์ธุรกิจ

แผนกวิชา
การบัญชี
การจัดการทั่วไป/เลขานุการ
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โลจิสติกส์
สัมพันธ์ธุรกิจ

รวม

รายจ่าย
117,854.00
129,386.00
82,725.00
233,190.00
2,874.00
19,919.00
585,948.00

คิดเป็นร้อยละ
0.24
0.26
0.17
0.47
0.01
0.04
1.18

59
แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจ่ายจริง โครงการการจัดหาวัสดุการศึกษา
ประเภทวิชา/กลุ่มวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2555

272,910.00

167,898.00

348,345.00

ผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชา
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม

รวม

อาหารและโภชนาการ
รายจ่าย
167,898.00
348,345.00
272,910.00
789,153.00

คหกรรม
คิดเป็นร้อยละ
0.34
0.70
0.55
1.59
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แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจ่ายจริง โครงการการจัดหาวัสดุการศึกษา
ประเภทวิชา/กลุ่มวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2555
-

310,559.00

ธุรกิจโรงแรม
แผนกวิชา
ธุรกิจโรงแรม
สปาและความงาม

รวม

สปาและความงาม
รายจ่าย
310,559.00
310,559.00

คิดเป็นร้อยละ
0.63
0.63

61
แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจ่ายจริง โครงการการจัดหาวัสดุการศึกษา
ประเภทวิชา/กลุ่มวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2555

114,990.50

159,473.00

125,073.00

วิจิตรศิลป์

แผนกวิชา
วิจิตรศิลป์
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก

รวม

ออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก

รายจ่าย
114,990.50
125,073.00
159,473.00
399,536.50

คิดเป็นร้อยละ
0.23
0.25
0.32

0.81
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ประเภทวิชา/กลุ่มวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2555

78,113.00

สามัญสัมพันธ์

แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์

รวม

รายจ่าย
78,113.00
78,113.00

คิดเป็นร้อยละ
0.16

0.16

สรุปหน้างบรายจ่าย
จําแนกตามแผนงบประมาณ 2555
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แผนงบประมาณ/แผนงาน
งาน/โครงการ

ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
พื้นฐาน
สถานศึกษา

งบดําเนินงาน
ปวช.

ปวส.

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 แผนงาน สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
1.1.1 งานบริหารและจัดการสถานศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน
* ข้าราชการ

-

31,602,385.75

-

-

31,602,385.75

* เงินประจําตําแหน่ง

-

5,803,958.17

-

-

5,803,958.17

-

1,282,580.00

-

-

1,282,580.00

-

1,065,167.19

-

-

1,065,167.19

ค่าจ้างประจํา
* อัตรา 8 อัตรา
ค่าจ้างชั่วคราว
* พนักงานราชการ
* ครูจ้างสอนรายเดือน จํานวน 34 อัตรา

-

-

-

* ครูจ้างสอนรายชั่วโมง

-

-

-

3,093,754.00
-

3,093,754.00
-

6.24
-

* ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ จํานวน 2 อัตรา

-

-

-

217,690.00

217,690.00

0.44

* ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

-

3,370,383.00

3,370,383.00

6.80

* ค่าครองชีพ

-

-

-

230,054.00

230,054.00

0.46

-

6,911,881.00

46,665,972.11

13.95

รวมงบบุคลากร

-

39,754,091.11

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
* ค่าสอนภาคนอกเวลา
* ค่าสอนภาคนอกเวลา (เทียบโอนประสบการณ์)
* ค่าสอนภาคนอกเวลา (ภาคฤดูร้อน)
* ค่าธุรการนอกเวลา
* ค่าธุรการนอกเวลา (เทียบโอน)

801,370.00
102,750.00
-

538,260.00
169,240.00
-

3,610,730.00
-

3,152,390.00

8,102,750.00

16.35

63,180.00

63,180.00

0.13

-

64,530.00

64,530.00

0.13

-

810,750.00

1,082,740.00

2.18

-

42,000.00

42,000.00

0.08

25,700.00

* ค่าอาหารทําการนอกเวลา

-

28,240.00

-

* ค่าตอบแทนพิเศษ

-

261,961.43

-

* ค่าเช่าบ้าน

-

154,921.00

* ค่าตอบแทนคุมงานก่อสร้าง/ค่าเบี้ยประชุม

-

73,250.00

* ค่าตอบแทนอื่น ๆ

-

-

-

รวมค่าตอบแทน

-

53,940.00

0.11

-

261,961.43

0.53

-

-

154,921.00

0.31

-

-

73,250.00

0.15

-

-

904,120.00

1,225,872.43

3,610,730.00

4,158,550.00

9,899,272.43

19.97

812,845.00

200,205.00

837,817.00

74,811.00

1,925,678.00

3.89

257,030.00

295,602.00

0.60

ค่าใช้สอย
* ค่าใช้จ่ายเดินทางและฝึกอบรม
* ประกันสังคม

-

38,572.00

-

งบรายจ่ายอื่น
* เงินสํารองฉุกเฉิน

-

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/

-

ครุภัณฑ์สํานักงาน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และวัสดุถาวร

-

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงาน/วัสดุถาวร

26,620.00

104,975.50

412,765.10

-

544,360.60

1.10

- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

15,176.88

23,323.94

130,000.37

-

168,501.19

0.34

104,232.00

-

340,488.00

0.69

2,117,879.94

4.27

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ วอศ.สฎ

-

- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย

236,256.00

- ค่าจ้างเหมาบริการ

716,422.35

521,121.50

531,804.09

348,532.00

ค่าวัสดุ

-

- วัสดุโฆษณา

4,036.00

-

2,834.00

-

6,870.00

0.01

- วัสดุถาวร

18,980.00

-

3,100.00

-

22,080.00

0.04

-

722.25

-

722.25

0.00

- วัสดุสํานักงาน

-
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แผนงบประมาณ/แผนงาน
งาน/โครงการ
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุเกษตร
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุกีฬา
- วัสดุงานบ้านงานครัว

ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
พื้นฐาน
สถานศึกษา

งบดําเนินงาน
ปวช.

ปวส.
-

2,020.00
17,684.00

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

-

60,596.90

-

60,596.90

0.12

-

17,395.00

-

19,415.00

0.04

-

22,358.03

-

22,358.03

0.05

-

67,491.00

-

85,175.00

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

0.17
-

- ครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

* ปรับปรุงอาคาร 1 รายการ
รวมค่าใช้สอย/ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

1,850,040.23

2,250,000.00
3,138,197.94

2,191,115.74

384,083.00

1,779,226.50

680,373.00

2,250,000.00

4.54

5,609,726.91

15.86

2,163,309.50

4.36

1.1.2 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
- โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ

-

-

- โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ ประกอบด้วย

-

ค่าวัสดุ

-

- วัสดุถาวร

-

67,415.00

0.14

- วัสดุสํานักงาน

182,786.53

169,284.88

433,332.12

-

785,403.53

1.58

- วัสดุคอมพิวเตอร์

166,797.00

137,458.65

332,117.01

-

636,372.66

1.28

- วัสดุเชื้อเพลิง
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

67,415.00

-

190,684.06

-

209,487.41

0.42

563.00

-

21,127.00

-

21,690.00

0.04

10,000.00

-

20,000.00

0.04

-

- วัสดุงานบ้านงานครัว

-

- วัสดุก่อสร้าง

-

18,803.35

- วัสดุยาและเวชภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ

-

436,364.88

10,000.00
700,826.53

2,766,486.69

-

3,903,678.10

7.88

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าน้ําประปา

117,568.49

43,624.56

23,032.07

-

184,225.12

0.37

- ค่าไฟฟ้า

528,288.73

389,636.66

963,714.74

-

1,881,640.13

3.80

- ค่าโทรศัพท์

12,885.44

13,461.99

36,140.11

-

62,487.54

0.13

- ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

51,873.00

16,658.00

9,714.00

-

78,245.00

0.16

- ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต
รวมค่าสาธาณูปโภค

710,615.66

463,381.21

1,032,600.92

-

-

-

2,206,597.79

4.45

งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงาน

-

-

981,344.00

2,493,730.00

3,475,074.00

7.01

-

-

981,344.00

2,493,730.00

3,475,074.00

7.01

-

-

และวัสดุถาวร
รวมงบลงทุนและที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

-

-

-

-

- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร

-

-

-

-

-

-

- โครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่พึงประสงค์

-

-

-

-

-

-

- โครงการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา

-

-

-

-

- โครงการสัมมนาและลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

-

-

13,730.00

-

13,730.00

-

ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการสัญจร
- โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

0.03

3,950.00

-

1,440.00

-

5,390.00

0.01

- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

-

-

-

-

-

-

- โครงการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานตามโครงการ

-

-

-

-

-

-

- โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจําปีงปม.2555

-

-

-

-

-

-

- โครงการอบรมเรียนรู้เรื่อง กองทุนตั้งตัวได้ เสริมสร้างการเป็น

-

-

-

-

-

-
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แผนงบประมาณ/แผนงาน
งาน/โครงการ

ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
พื้นฐาน
สถานศึกษา

งบดําเนินงาน
ปวช.

ปวส.

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ
-

ผู้ประกอบการใหม่
- โครงการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี

-

-

-

-

-

-

- โครงการบัญชีน่ารู้สู่ชุมชน

-

-

-

-

-

-

- โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

-

-

-

-

-

-

- โครงการชื่นชมแม่ดี ลูกดี

-

-

-

-

-

-

- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการแสดงนิทรรศการผลงานครูคณะศิลปกรรม
- โครงการค่ายศึกษาระบบนิเวศน้ํา

10,000.00
-

- โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

-

-

- โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp )

-

-

- โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Festival)
- โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- โครงการพัฒนาห้องสมุดประจําปี 2556

7,286.00

-

4,560.00
6,900.00
40,379.00

-

10,000.00
4,560.00
6,900.00
47,665.00

0.02
0.01
0.01
0.10

- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

-

-

-

-

-

-

- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการจัดทําบัตรนักเรียนนักศึกษา

-

-

-

-

-

-

- โครงการเค้ก คุ้กกี้ ของขวัญปีใหม่ 2555

-

-

-

-

-

-

- โครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับการประเมินภายนอกและภายใน

-

-

-

-

- โครงการ "Publishing For Ads "

-

-

- โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

-

-

-

-

-

-

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจําปีการศึกษา 2555
- โครงการประเมินโครงการวิชาชีพ สัปดาห์วิชาการ

-

ประจําปีการศึกษา 2555
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานระบบอาชีวศึกษา

-

ทวิภาคี และประชุมผู้ปกครองร่วมกับครูฝึกครูที่ปรึกษาก่อนออกฝึกงาน
- โครงการประชุมสัมมนาติดตามผลการฝึกงานของนักเรียน

-

นักศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติร่วมกับครูฝึกระหว่างฝึกงาน

- โครงการการส่งเสริมการจัดทําสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงาน

600.00
170,000.00

7,324.00
-

7,924.00

0.02

170,000.00

0.34
-

และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
- โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.1

-

-

-

1.1.3 งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร

ทางสื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และเว็บไซต์
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์

-

74,360.00

-

74,360.00

0.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการอาชีวะเชิญชิม ครั้งที่8

-

-

-

-

-

-

- โครงการเสียงตามสายรายการ "Morning Talk"

-

-

-

-

-

-

- โครงการเสียงตามสาย 2 ภาษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-

-

-

-

-

-

- โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร วิทยาลัยฯทางเฟสบุ๊ค

-

-

-

-

-

-

- โครงการปรับปรุงบุคลิกภาพด้วยการออกกําลังกาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองค์การ
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

57,559.00

-

4,680.00

-

-

1,300.00

-

-

19,880.00

-

-

-

-

0.13

51,525.00

52,825.00

0.11

2,000.00

21,880.00

0.04

-

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

-

อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ Moodle

-

62,239.00

-

-

-

-
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แผนงบประมาณ/แผนงาน
งาน/โครงการ
- โครงการอบรมกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด

ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
พื้นฐาน
สถานศึกษา

งบดําเนินงาน
ปวช.

ปวส.
-

-

- โครงการอบรมสปาและความงามหลักสูตรระยะสั้น

-

-

- โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

-

-

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา

-

-

24,875.00
-

-

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ
-

24,875.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ฐานสมรรถนะร่วมภาคีเครือข่ายสถานประกอบการผู้ปกครอง ครู

-

รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนการฝึกประสบการณ์

-

-

นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร

-

-

ตามระดับชั้นปีร่วมกับภาคีเครือข่าย
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รายวิชา

0.05
-

การเป็นพิธีกรในพิธีการ
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

-

-

-

-

-

-

-

วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม

-

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

-

-

-

-

-

- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

-

นักศึกษาฝึกงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
-

-

-

-

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการทํางาน
1.1.4 งานส่งเสริมและสนับสนุน

-

- โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

-

-

-

-

-

-

- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา

-

-

-

-

-

-

- โครงการบริจาคโลหิตประจําปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา

-

-

-

- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

-

-

-

- โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

1,200.00

-

600.00

-

1,800.00

0.00

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา

-

-

10,000.00

-

10,000.00

0.02

- โครงการแนะแนวการศึกษา

-

-

-

-

-

-

- โครงการบริการทุนการศึกษา

-

-

-

-

-

-

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

-

-

-

-

-

-

- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนและนักเรียนกองทุนเงิน

-

-

-

-

-

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
- โครงการอาชีวะบริการชุมชนการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังร่วมกับ

-

-

-

574,000.00
-

-

-

9,980.00

0.02

-

574,000.00

1.16

246,900.00

-

-

-

246,900.00

-

-

-

9,980.00

-

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ถนนอาชีพ)
- โครงการฝึกอาชีพตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-

-

-

- โครงการ 1 ช่วย 9

-

-

- โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน

-

-

- โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา แลกเปลี่ยน

0.50
-

-

สยามบรมราชกุมารี
- โครงการรณรงค์และป้องกันสารเสพติด

-

เรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี
- โครงการ 108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและชุมชนไทยห่างไกลยาเสพติด

-

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

-

-

675.00
78,200.00
-

-

-

-

675.00

0.00

78,200.00
-

0.16
-
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แผนงบประมาณ/แผนงาน
งาน/โครงการ

ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
พื้นฐาน
สถานศึกษา

งบดําเนินงาน
ปวช.

ปวส.

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ
-

นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการโรงแรม ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
- โครงการห้องสมุดยืม-คืน ด้วยโปรแกรมบริหารงาน

-

-

-

15,000.00

15,000.00

0.03
-

ห้องสมุดอัตโนมัติ
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง 324)

-

-

-

-

-

และห้องพักครูวิทยาศาตร์ (ห้อง 325)

-

- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
- โครงการปรับปรุงเสียงตามสายของวอศ.สุราษฏร์ธานี
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน

-

-

-

-

23,461.30

-

-

1,494,700.00

1,494,700.00

3.02

-

259,350.00

259,350.00

0.52

80,361.30

0.16

56,900.00

-

"เรียนอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์"
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวช. 2 และ ปวส.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการพัฒนาสื่อการเรียน E- Learning

-

-

- โครงการปรับปรุงห้องภูมิทัศน์ของแผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

-

-

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์

-

-

17,950.00

-

17,950.00

0.04

- โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี

-

-

7,000.00

-

7,000.00

0.01

- โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร

-

-

13,400.00

-

13,400.00

0.03

-

ทุกแผนกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน
- โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
"ฝึกอบรม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว"

23,650.00
-

-

23,650.00
-

ข้อสอบ TA

0.05
-

1.2 แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษา

-

ขั้นพื้นฐาน

-

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

-

อย่างมีคุณภาพ
* ค่าหนังสือเรียน

-

-

4,806,962.85

-

* ค่าอุปกรณ์การเรียน

-

-

4,806,962.85

9.70

1,016,600.00

-

1,016,600.00

2.05

* ค่าเครื่องแบบนักเรียน

-

-

2,100,600.00

-

* ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-

-

2,100,600.00

4.24

2,295,675.00

-

2,295,675.00

4.63

- โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

-

-

30,000.00

-

- โครงการคุณธรรมนําความรู้

30,000.00

0.06

-

-

60,000.00

-

60,000.00

0.12

-

-

199,907.00

-

- โครงการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน

199,907.00

0.40

-

-

20,600.00

-

20,600.00

0.04

1.3 แผนงาน สนองนโยบาย

-

-

พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
- โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ

199,853.80

-

-

-

199,853.80

0.40

- โครงการพัฒนาผู้นําตามธรรมชาติ

100,000.00

-

-

-

100,000.00

0.20

- โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

160,000.00

-

-

-

160,000.00

0.32

-

-

84,000.00

0.17

468,900.00

0.95

180,000.00

0.36

- โครงการระยะที่ 1

-

- โครงการครูคลังสมอง

-

84,000.00
468,900.00

- โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาอาชีพให้กับ

-

180,000.00

-

ผู้ด้อยโอกาส
- โครงการความร่วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนอง

250,000.00

-

-

-

250,000.00

0.50

ภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวปิโตรเคมี

-

อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร

-

รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ (โครงการ) และเงินสํารองฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น

1,634,210.10

732,900.00

11,101,423.85

1,839,879.00

15,308,412.95

30.89

5,535,350.87

46,015,269.22

21,683,701.20

16,084,413.00

89,318,734.29

100.00

รายงานผลการปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2555

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
1.1 แผนงานบริหารและจัดการสถานศึกษา
1.1.1 การบริหารและจัดการสถานศึกษา
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/
ครุภัณฑ์สํานักงาน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและวัสดุถาวร

สุราษฎร์ธานี

- เพื่อให้ครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์
สํานักงาน,ครุภัณฑ์ยานพาหนะอยู่ในสภาพ
ที่ดี
- เพื่อให้ครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์
สํานักงาน,ครุภัณฑ์ยานพาหนะและวัสดุถาวร
มีประสิทธิภาพ
- สามารถรักษาอาคารสถานที่ให้อยู่

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์
สํานักงาน/วัสดุถาวร
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย

ในสภาพที่ใช้งานได้นานขึ้น มีความเหมาะสม

- ค่าจ้างเหมาบริการ

สวยงามในการปรับปรุงพัฒนาสุขภาพจิตของ

- ค่าจ้างเหมาติดตั้ง (ติดตั้งแค๊บแบงค์)

บุคลากร

- ครุภัณฑ์

ตามแผน

1,446,622.00

ระยะเวลา

จ่ายจริง

หมายเหตุ

450,000.00

544,360.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55 ดูจากแผนภูมิสรุปรายจ่ายจริง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
168,501.19
ครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์
สํานักงานและวัสดุถาวรของฝ่าย
หน้า 52-56

340,488.00

340,488.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

2,075,300.00 2,117,879.94
500,000.00

-

30,000.00

-

- วัสดุก่อสร้าง

200,000.00

60,596.90

- วัสดุเกษตร

100,000.00

19,415.00

60,000.00

22,358.03

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

- วัสดุกีฬา

160,000.00

- วัสดุงานบ้านงานครัว

150,000.00

85,175.00

- วัสดุโฆษณา

-

6,870.00

- วัสดุถาวร

-

22,080.00

- วัสดุสํานักงาน

-

722.25
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2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง

ตามแผน

ระยะเวลา

จ่ายจริง

หมายเหตุ

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

1.1.2 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3) โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ

- ระบบการจัดการเรียนการสอนมี

- วัสดุการศึกษา

4,363,925.00 2,031,337.50 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55 ดูจากแผนภูมิสรุปรายจ่ายจริง

ประสิทธิภาพ

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

- นักเรียนนักศึกษาที่จบหลักสูตรเป็นที่

หน้า 57

ต้องการของตลาดแรงงานและมีคุณภาพ
4) โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ

- เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- เพื่อนําวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ มาใช้
ในสํานักงานให้เกิดประโยชน์

5) โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สนง.
และวัสดุถาวร

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มีครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงานที่มี
คุณภาพ

- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงาน และ
วัสดุถาวร

6) โครงการห้องสมุดยืม-คืน ด้วยโปรแกรมบริหาร
งานห้องสมุดอัตโนมัติ

- นักเรียนนักศึกษามีการสืบค้นด้วย
โปรแกรมบริหารห้องสมุดอัตโนมัติ

- โปรแกรมห้องสมุด
- ตู้ใส่หนังสือ ขนาด 200x200x30 ซม.
จํานวน 16 ตัว ๆ ละ 7,460 บาท
- ตู้แฟ้มเอกสาร ขนาด 200x130x40 ซม.
จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 6,955 บาท
- โต๊ะคอมฯ 3 ที่นั่ง ขนาด 240x60x75 ซม.
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 6,955 บาท
- โต๊ะคอมฯ 3 ที่นั่ง ขนาด 260x60x75 ซม.
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 16,055 บาท

667,500.00
580,000.00
240,000.00
150,000.00
20,000.00
-

658,388.53 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55 ดูจากแผนภูมิสรุปรายจ่ายจริง
481,389.01
โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน
209,487.41
และวัสดุอื่น ๆ ของฝ่าย
21,690.00
หน้า 50-51
20,000.00
67,415.00

4,046,100.00 3,475,074.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

15,000.00
119,840.00

15,000.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55
-

41,730.00

-

69,550.00

-

16,050.00

-
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- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุเชื้อเพลิง
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุยาและเวชภัณฑ์
- วัสดุถาวร

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

7) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(ห้อง 324) และห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (ห้อง 325)

8) โครงการค่ายศึกษาระบบนิเวศต้นน้ํา

เป้าหมาย

- ห้องเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และห้องพักครูวิทยาศาสตร์มีความพร้อม
ทางด้านกายภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ครูมีพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- โต๊ะคอมฯ 3 ที่นั่ง ขนาด 430x60x75 ซม.
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 20,330 บาท
-ไม่ได้ดําเนินการ-

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

20,330.00

-

196,870.00

-

ต.ค.54-ก.ย.55

-

3-5 ธ.ค.54

-

-

หมายเหตุ

ร้านที่เสนอราคาเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมไม่สามารถดําเนินการ
ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด

2-4 ส.ค.55 ค่าใช้จ่ายเก็บจากนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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- นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการค่ายศึกษา
กว้างขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ระบบนิเวศต้นน้ํา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตนเองตามหลัก "สัณทิฏฐิโกและเกิดจิตสํานึก และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า
ในการหวงแหนพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม"
เกิดจิตสํานึกหวงแหนพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2-4 เดือนสิงหาคม
2555 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําพะโต๊ะ
ซึ่งการดําเนินโครงการช่วยให้นักเรียนตระหนักถึง
คุณค่า เกิดจิตสํานึกในการหวงแหนพิทักษ์
รักษาสิ่งแวดล้อมและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 124 คน

ตามแผน

ระยะเวลา

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

9) โครงการปรับปรุงห้องระบบเครือข่ายสารสนเทศ

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มีห้องระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เป็นเอกเทศ
และสามารถจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษา สามารถใช้ระบบเครือข่าย
ที่มีประสิทธิภาพ ในการค้นคว้าหาความรู้
ในการเรียนการสอนและการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้

10) โครงการเค้ก-คุกกี้ ของขวัญปีใหม่ 2555

- นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความสามารถ - งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ในการดําเนินการจัดทํา การบริการจําหน่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดําเนินโครงการเค้กตามรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม
คุกกี้ของขวัญปีใหม่ 2555 เมื่อเดือนธันวาคม 2554
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้นักเรียนนักศึกษา
ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์ จริงได้รับความรู้
ความสามารถ มีทักษะ และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 153 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 150 คน

350,000.00

236,910.00

- สามารถให้บริการเสียงตามสายภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้อย่าง
ชัดเจนและทั่วถึง

259,350.00

259,350.00 ต.ค.54-ก.ย.55

- ค่าจ้างปรับปรุงระบบชุดกระจายเสียงตามสาย
จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
- เครื่องขยายเสียง
- มิกเซอร์
- ไมโครโฟน
- ลําโพงพร้อมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง

ตามแผน

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

1,545,980.00 1,494,700.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

ธ.ค.-54 28-31 ธ.ค.54
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11) โครงการปรับปรุงเสียงตามสายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 1 งาน

6-ม.ค.-55

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง

ตามแผน

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

- ค่าติดตั้ง
12) โครงการจัดทําบัตรนักเรียนนักศึกษา

- นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในทักษะวิชาชีพ

- ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินโครงการศึกษาดูงาน
สถานประกอบการนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1
เมื่อวันที่ 23-24 เดือนธันวาคม 2554
ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้นักศึกษาใหม่มีความรู้
ความเข้าใจในการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพใน
อนาคตที่เกี่ยวกับทักษะหลักหรือทักษะแกนกลางและ
ทักษะอาชีพที่จําเป็น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 91 คน

150,000.00

-

6,000.00

-

ต.ค.54-พ.ค.55

30-พ.ค.-55
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13) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1

-นักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และปวส.1
- งานทะเบียน ได้ดําเนินโครงการจัดทําบัตร
ได้นําบัตรไปใช้ในการยืมหนังสือจากห้องสมุด นักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ใน
ค้นหาข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา
การตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และใช้
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 371 คน

พ.ค.-55 23-24 ธ.ค.54 ค่าใช้จา่ ยเก็บจากนักเรียน
นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
14) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียน
การสอน "เรียนอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์"

เป้าหมาย
- ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยฯ ได้รับความรู้
และนําไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

- นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลของ
สารสนเทศประกอบการเลือกและการ
ตัดสินใจศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
- นักเรียนนักศึกษาเลือกและตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม

- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดําเนิน
โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ตามคําสั่งที่
013/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนิน
โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ประจําปีการศึกษา
2554 เมื่อเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2554
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยเสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษา และการประกอบอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 8 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 28 คน

ตามแผน

จ่ายจริง

ระยะเวลา
ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

84,278.00

80,361.30 ต.ค.54-พ.ย.54 24-26 ก.ย.55

15,000.00

13,400.00 พ.ย.54-มี.ค.55 พ.ย.54-มี.ค.55

หมายเหตุ
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15) โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- งานวัดผลประเมินผล และงานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน
"เรียนอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์" เมื่อวันที่
24-26 กันยายน 2555 ซึ่งผลการดําเนินโครงการนั้น
ช่วยให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับ
ความรู้ สามารถนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
ให้นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 122 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน - คน
วิทยากร จํานวน 1 คน

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- กลุ่มวิชาภาษาไทย แผนกสามัญสัมพันธ์ ได้ดําเนิน
โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน เมื่อวันที่ 14 เดือน
พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 เดือนกันยายน 2555
ณ ห้องหมอภาษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยเสริมสร้างความตระหนัก
ให้เห็นความสําคัญของการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไทยและนักเรียนนักศึกษาออกเสียงภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 331 คน

- พัฒนาสื่อของร้านหมอภาษาให้ทันสมัย
มากขึ้น
- พัฒนานักเรียน นักศึกษา ออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน

17) โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร

- ระบบการจัดการเรียนการสอนมี
- งานทะเบียน ได้ดําเนินโครงการพิธีมอบ
ประสิทธิภาพ
ประกาศนียบัตร ตามคําสั่งที่ 113/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
- นักเรียนนักศึกษาจบการศึกษากันมากขึ้น คณะกรรมการดําเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร
ประจําปีการศึกษา 2555 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้น ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักเรียนนักศึกษากับครูและสถานศึกษา
และเกิดความภาคภูมิใจตนเองและเชื่อมั่นใน
สถาบันการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 91 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 800 คน

ตามแผน

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

5,000.00

4,560.00 ต.ค.54-ก.ย.55

-

- ต.ค.54-ก.ย.55

หมายเหตุ

14 พ.ค.-14 ก.ย.55

29 ก.พ.55 ค่าใช้จ่ายเก็บจากนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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16) โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
18) โครงการ Publishing For Ads

19) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมให้แก่
- งานประชาสัมพันธ์ ได้ดําเนินโครงการ
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี Publishing For Ads เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และบุคคลภายนอก
ข่าวสารทั้งภายใน หน่วยงานภายนอก ตลอดจน
ชุมชน และผู้ปกครอง เป็นเวลารวม 1 ปีงบประมาณ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนิน
โครงการนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และ
กิจกรรมของวิทยาลัยฯ โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน - คน
- การติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการมีประสิทธิภาพ

ตามแผน
35,000.00

25,000.00

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

74,360.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

-

ก.ย.54-ต.ค.55 ก.ย.54-ต.ค.55
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- งานวางแผนและงบประมาณ ได้ดําเนิน
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ซึ่งการดําเนินงานของงานวางแผนและงบประมาณ
มีการรายงานแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
คือสิ้นสุดปีงบประมาณ30 กันยายน ของทุกปี
งานวางแผนฯ จะต้องสรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนปฏิบัติการ เพื่อนํามาจัด
เป็นรายงานรูปเล่มและ CD เพื่อเป็นข้อมูลใน
การวางแผนบริหารจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีตอ่ ไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 คน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน - คน

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

20) โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
(Communicative English Camp)

- นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าค่าย
English Camp มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

21) โครงการสัมมนาและลงนามความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ

- มีความเข้าใจและร่วมปฏิบัติในทิศทาง
- งานความร่วมมือ ได้ดําเนินโครงการสัมมนาและ
เดียวกัน ตรงกันในการให้ความร่วมมือ
ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการสัญจร
และสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็น
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในโครงการ
จัดการอาชีวศึกษาสถานศึกษาจึงได้จัดการลงนาม
ความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ร่วมลงนาม
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 9 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 7 คน

ตามแผน

ระยะเวลา

จ่ายจริง
-

-

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าใช้จ่ายเก็บจากนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ได้ดําเนินโครงการ
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ (Communicative English
Camp) ตามคําสั่งที่ 022/2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
(English Camp) เมื่อวันที่ 18-20 เดือนสิงหาคม 2555
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นและเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้นักเรียน
นักศึกษาได้ฝึกทักษะของภาษา กล้าแสดงออก
มีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน เรียนรู้สถานการณ์ที่มีความหมาย
นอกห้องเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 1 คน
ครู อาจารย์ จํานวน 12 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 24 คน

งบประมาณ

70,000.00

13,730.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
22) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

23) โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา

- มีการจัดเก็บข้อมูลได้ครบทุกข้อมูล

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนิน
โครงการนั้นช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็วในการใช้งานและเป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 159 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 3,065 คน

- นักเรียน นักศึกษา สามารถศึกษาต่อ
หรือมีงานทําภายใน 1 ปี

- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดําเนิน
โครงการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้ทราบ
ช้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา และสร้าง
ความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษา
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 1 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 966 คน

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของสังคม

- งานปกครอง ฝ่ายพัมนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ได้ดําเนินโครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
ร่วมกับโครงการพัฒนาผู้นําตามธรรมชาติ เมื่อวันที่26-27

เดือนกรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนิน

ตามแผน
20,000.00

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

5,390.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

3,300.00

-

ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

25,000.00

-

ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษาที่พึงประสงค์
ดําเนินการร่วมกับโครงการพัฒนา
ผู้นําตามธรรมชาติ
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24) โครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
ที่พึงประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
โครงการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 3 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 15 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 67 คน
วิทยากร จํานวน 6 คน

ตามแผน

10,000.00

ระยะเวลา

จ่ายจริง

-

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

ก.พ.-55

หมายเหตุ

18 ก.พ..55 ค่าใช้จ่ายเก็บจากนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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25) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวช.2
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในทุกด้าน - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดําเนินโครงการ
และ ปวส.1 ทุกแผนกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2
และปวส.1 ทุกแผนก ตามคําสั่งที่ 35/2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.2
และปวส.1 ทุกแผนกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้นักเรียน
นักศึกษาได้รับความรู้ในทุกด้านก่อนเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 2 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 36 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 738 คน

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
26) โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา - นักเรียนนักศึกษาสามารถสื่อสาร
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนิน
"ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว"
ภาษาอังกฤษได้
โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
- นักเรียนนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ "ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว"
มัคคุเทศก์หรือไกด์ได้
เมื่อวันที่ 18-20 เดือนสิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัย- จังหวัดมีบุคลากรบริการด้านการท่องเที่ยว อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้น
ที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และนําประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 3 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 27 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 26 คน
วิทยากร จํานวน 3 คน
27) โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าหมาย

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนิน
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่
30 เดิอนตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าว เพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 7 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2,910 คน

ระยะเวลา

ตามแผน

จ่ายจริง

250,000.00

250,000.00 ต.ค.54-ต.ค.55 18-20 ส.ค.55

150,000.00

-

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

ต.ค.54-ต.ค.55 ต.ค.54-ต.ค.55 คณะครู นักเรียน นักศึกษา
ร่วมบริจาคในการชักพุ่มผ้าป่า
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นประจําปี
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- นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์และสือสาน
ประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
1.1.3 งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร
28) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษามุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประจําปีงบประมาณ
2555-2558

- ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา มีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ในระดับดี
- มีแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสภาพเศรษฐกิจสังคมและตลาดแรงงาน

- มีงานวิจัยของทุกแผนกวิชา ที่มีคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- งานวางแผนและงบประมาณ และงานประกัน
คุณภาพ ได้ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ประจําปีงบประมาณ 2555-2558 เมื่อวันที่ 6-7
เดือนตุลาคม 2554 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
และการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 114 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 8 คน
- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้
ดําเนินโครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกและภายใน ตลอดปีงบประมาณ 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนิน
โครงการนั้นช่วยพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัด
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน - คน

ตามแผน
74,900.00

200,000.00

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

52,825.00

6-7 ต.ค.54

หมายเหตุ

6-7 ต.ค.54

7,924.00 ต.ค.54-ต.ค.55 ต.ค.54-ต.ค.55
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29) โครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกและภายใน

เป้าหมาย

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
30) โครงการส่งเสริมการจัดทําสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/ - เพื่อให้นักเรียนนักษามีความรู้ความเข้าใจ - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้ดําเนิน
โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และทักษะการใช้กระบวนการประดิษฐ์คิดค้น โครงการส่งเสริมการจัดทําสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/
สามารถแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้า
โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 17
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 17 เดือนกันยายน
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้
2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ที่ค้นพบด้วยตนเองไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นทําให้นักเรียนนักศึกษาได้
ในวิชาชีพของตนเอง
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานการนําสื่อนวัตกรรม/
เทคโนโลยี/โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และเกิดประโยชน์ในวิชาชีพของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 1 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 10 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 20 คน
- ผู้รับการสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติงานได้ในระดับดี
- มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ
น่าสนใจ และทันสมัย

- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ได้ดําเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตลอดปีงบประมาณ 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตามคําสั่งที่ 389/2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 ซึ่งการดําเนินโครงการ
ช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 140 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 3,069 คน

ระยะเวลา

ตามแผน

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

170,000.00

170,000.00 ต.ค.54-ก.ย.55 17พ.ค.55-17ก.ย.55

120,550.00

62,239.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

หมายเหตุ
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31) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- งานศูนย์บ่มเพาะ ได้ดําเนินโครงการอบรม
"การเขียนแผนธุรกิจ" ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 27
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องโสตฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้น
ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
ในอนาคตและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินธุรกิจ
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 105 คน

- ผู้เข้ารับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
สามารถนําความรู้ไปส่งเสริม และสนับสนุน
การมีรายได้ระหว่างเรียน ต่อไป

33) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ใน
การทํางาน

- ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
- งานบุคลากร ได้ดําเนินโครงการศึกษาดูงาน
และบุคลากร ทางการศึกษา สามารถนํา
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความรู้มาพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาตนเองและ ประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการทํางาน เมื่อวันที่
นักเรียนนักศึกษา
2-7 เดือนมกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้บุคลากรเกิด
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาเป็นแนวคิด
ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 3 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 30 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน - คน

ตามแผน

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

130,800.00

-

ต.ค.54-ก.ย.55

27-ก.พ.-55 ค่าใช้จ่ายเก็บจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ
เป็นค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม

600,000.00

-

ต.ค.54-ก.ย.55

2-7 ม.ค.55 ค่าใช้จ่ายเก็บจากผู้เข้าร่วม
โครงการ
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32) โครงการอบรม "การเขียนแผนธุรกิจ"
ประจําปี 2555

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
34) โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส
(Christmas Festival)

- นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อภาษา
อังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศและ
ประจักษ์ถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ
ชาติตะวันตกสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทยอย่าง
เหมาะสม

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- หมวดภาษาอังกฤษ ได้ดําเนินโครงการกิจกรรม
วันคริสต์มาส (Christmas Festival) เมื่อวันที่
23 มกราคม 2555 ณ ลานเอนกประสงค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนิน
โครงการนั้นช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของภาษา
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 50 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2,900 คน

- ครูผู้สอนทั้ง 9 คนได้รับความรู้เรื่อง
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แผนกสามัญสัมพันธ์
กลยุทธ์ในการสอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ได้ดําเนินโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ตามคําสั่งที่ 783/2554 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนิน
โครงการนั้นช่วยให้ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องกลยุทธ์
การสอนภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะพร้อมที่จะนําไปใช้
กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 2 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 40 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2 คน

ตามแผน
7,000.00

28,150.00

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

6,900.00 1ต.ค.54-25ธ.ค.54

หมายเหตุ

23-ม.ค.-55

24,875.00 ต.ค.54-ก.ย.55 10-11 ธ.ค.55
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35) โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

เป้าหมาย

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
36) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- ผู้บริหาร ครู นักการภารโรง มีความรู้
ความเข้าใจในการดําเนินการโครงการชีววิถี
มากยิ่งขึ้น

- การจัดแสดงผลงานของครูศิลปกรรม
จํานวน 6 ชิ้นงาน

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- งานวัดผลและประเมินผล ได้ดําเนินโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้น
ช่วยให้เกิดความตระหนักในการดําเนินการบริหาร
จัดการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม วัสดุให้
เกิดความคุ้มค่าและไม่เป็นพิษต่อทุกคนในสังคม
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 109 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 3,000 คน
- แผนกออกแบบ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
และแผนกวิจิตรศิลป์ ได้ดําเนินโครงการจัดแสดง
ผลงานของครูศิลปกรรม เมื่อวันที่ 2-30 เดือนตุลาคม
2555 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองนคร จังหวัดนครศรีฯ
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยยกระดับการเผยแพร่
ผลงานของครูกลุ่มภาคใต้ให้มีความเด่นชัด เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 6 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 5 คน

ตามแผน

จ่ายจริง

ระยะเวลา
ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

12,850.00

21,880.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

10,000.00

10,000.00 ต.ค.54-ก.ย.55 2-30 ต.ค.55

หมายเหตุ
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37) โครงการจัดแสดงผลงานของครูศิลปกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

38) โครงการปรับปรุงห้องภูมิทัศน์ของแผนก
คอมพิวเตอร์กราฟิก

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน น่าชื่นชม

39) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อสอบ TA

- ครูที่เข้าร่วมอบรมสามารถใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อสอบได้

งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
-ไม่ได้ดําเนินการ-

23,000.00

28,000.00

จ่ายจริง
-

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง
ต.ค.54-ก.ย.55

17,950.00 ม.ค.55-ก.พ.55

-

หมายเหตุ
เนื่องจากทางงานอาคารจะ
ดําเนินการสํารวจเพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งวิทยาลัยฯ

4-พ.ค.-55
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- งานวัดผลและประเมินผล ได้ดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อสอบ TA ตามคําสั่งที่ 215/2555 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป TA
และคําสั่งที่ 220/2555 เรื่อง มอบหมายให้ครูเข้ารับ
การอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์
ข้อสอบด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป TA เมื่อวันที่ 4
เดือนพฤษภาคม 2555 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการดําเนิน
โครงการนั้นช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
มาตรฐานการจัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 1 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 104 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 6 คน

ตามแผน

ระยะเวลา

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
40) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

- มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน

- นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ได้ดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประมวลผลและการนําเสนอข้อมูลและลด
ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลในงานที่ปฏิบัติ
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 1 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน - คน

- ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา ได้ดําเนินโครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ตลอดปีงบประมาณ 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และ
สถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2,326 คน

ตามแผน

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

150,000.00

7,000.00 ต.ค.54-ก.ย.55 2-30 ต.ค.55

541,300.00

9,980.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

หมายเหตุ
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1.1.4 งานส่งเสริมและสนับสนุน
41) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข

เป้าหมาย

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
42) โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

43) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ดําเนินโครงการ
สุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2554
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
ประมาณ 2,702 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดปีงบประมาณ 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเรื่องของการทําประกันอุบัติเหตุและ
สุราษฎร์ธานี ซี่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยดูแล
ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและความประมาท
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในอนาคต
ที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 1 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 9 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2,940 คน
- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ได้ดําเนินโครงการ
ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคําสั่งที่ 278/2555 ดําเนินการตรวจ
สุชภาพนักเรียนนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2555
และตามคําสั่งที่ 391/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจสุขกภาพนักเรียนนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนิน
โครงการนั้นช่วยให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของ
การตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่
ตลออดถึงคนงานภารโรง เป็นการป้องกัน ดูแล
รักษาสุขภาพเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 1 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 31 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2,661 คน

ตามแผน

จ่ายจริง
-

-

ระยะเวลา
ตามแผน ที่ดําเนินการจริง
-

มี.ค.-ก.ย.55

- พ.ค.55-เม.ย.56

หมายเหตุ

มี.ค.-ก.ย.55 ค่าใช้จ่ายเก็บจากนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

พ.ค.-55
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- นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2555
ประมาณ 3,000 คน ได้รับการตรวจสุขภาพ
ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
-ไม่ได้ดําเนินงาน-

จ่ายจริง

-

-

ต.ค.54-ก.ย.55

-

ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าใช้จ่ายเก็บจากนักเรียน

- ครูที่ปรึกษาได้รู้ข้อมูลต่าง ๆ ตามความ
เป็นจริงเพื่อนําไปให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง

45) โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

- นักเรียนนักศึกษาทํางานเป็น มีรายได้
จากการทํางาน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดําเนิน
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ตลอดปีการศึกษา
2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลที่ได้
ทําให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ทํางานหารายได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
รู้จักการทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
กล้าแสดงออก ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้
นักเรียน นักศึกษามีรายได้เพื่อนําไปใช้จ่ายในการเรียน
เป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 34 คน

-

- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ได้รับการบริจากโลหิต และ
ได้รับคําแนะนําจากคุณหมอ

- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้ดําเนินโครงการ
บริจาคโลหิตประจําปี ตามคําสั่งที่316/2555 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับบริจาคโลหิต
ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน 2555 และ
ตามคําสั่งที่ 573/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการรับบริจาคโลหิต ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 6
เดือนกันยายน 2555 และตามคําสั่งที่ 773/2555

-

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

ตามแผน

44) โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา

- ไม่ได้รับการประสานงานจาก
ครูที่ปรึกษาเพื่อเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหา

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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46) โครงการบริจาคโลหิตประจําปี

ระยะเวลา

-

ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

47) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา

เป้าหมาย

- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดําเนิน
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี 2555
ตามคําสั่งที่ 113/2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การดําเนินโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรและ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา
2555 เมื่อวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง
ประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้นักเรียน
นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลและ
แนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือ
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 91 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 800 คน

ตามแผน

10,000.00

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

1,800.00 ต.ค.54-ก.ย.55

หมายเหตุ

29 ก.พ.55
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- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ที่จะสําเร็จการศึกษาได้รับ
ทราบข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับบริจาคโลหิต
ประจําปี 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ซึ่งการดําเนินโครงการทําให้ผู้บริจากโลหิตเห็นถึง
ความสําคัญในเรื่องของการมีน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์
ที่กําลังต้องการโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 2 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 15 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 267 คน

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
48) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพ - งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดําเนิน
ด้านต่าง ๆ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม
2555 ณ ห้องพิมพ์ดีดไทย 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นทําให้นักเรียน
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 1 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 30 คน
วิทยากร จํานวน 1 คน
- งานแนะแนวฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นจริง เชื่อถือได้สําหรับการพิจารณา
มอบทุนการศึกษาและดูแลให้นักเรียนทุน
ให้นําทุนการศึกษาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดําเนิน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนและนักเรียนกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยให้บริการ
ทุนการศึกษา/เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน
ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อ
และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 19 คน

ตามแผน
5,000.00

5,000.00

ระยะเวลา

จ่ายจริง
-

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง
ต.ค.54-ก.ย.55

หมายเหตุ

21-ม.ค.-55

- ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55
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49) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนและนักเรียน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
- นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมใน
การเรียน การปรับตัว และมีจุดมุ่งหมายใน
การเรียน
- นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามข้อกําหนด กฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

51) โครงการบริการทุนการศึกษา

- ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข ลดปัญหา
ด้านการเงินของครอบครัวลดลง

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดําเนิน
โครงการบริการทุนการศึกษา ตามคําสั่งที่ .229/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุม 252 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ซึ่งการดําเนินโครงการช่วยลดปัญหาด้านการเงินของ
ครอบครัวนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษา
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 11 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 55 คน

ตามแผน

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

3,000.00

-

ต.ค.54-ก.ย.55

9-มิ.ย.-55 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเก็บจากนักเรียน
นักศึกษา

5,000.00

-

ต.ค.54-ก.ย.55

7-มิ.ย.-55 ใช้งบจากค่าดําเนินการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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50) โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดําเนิน
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ตามคําสั่งที่
293/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง
ประจําปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน
2555 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วย
ให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตนและดํารงตนได้ถูกต้อง
ตามข้อกําหนด กฎ ระเบียบของสถานศึกษา โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 4 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 49 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 1,182 คน
ผู้ปกครอง จํานวน 1,178 คน

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
52) โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด

53) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix It Center)

เป้าหมาย
- นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของ
สารเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
นักเรียนนักศึกษา

- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดําเนิน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
ตามคําสั่งที่ 355/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix It Center) ประจําปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 19 เดือนสิงหาคม 2555
สถานที่องค์การบริหารส่วนตําบลพุนพิน และ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้
ประชาชนรู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์
การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ตามแผน
-

574,000.00
.

จ่ายจริง

ระยะเวลา
ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

- ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

574,000.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55
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- ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้
ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์
ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน ซึ่งจะ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของ
ประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากการ
ลดรายจ่าย
- ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวัน
ของครัวเรือน
- ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ และขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพ
อิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดําเนิน
โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ตลอดปี
งบประมาณ 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยให้นักเรียนนักศึกษา
ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและสร้างจิตสํานึก
ในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 5 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 143 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2,989 คน

งบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์
และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานจริง

54) โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน

- งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ได้ดําเนินโครงการส่งเสริม
การมีรายได้ระหว่างเรียน ตลอดปีงบประมาณ 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนิน
โครงการนั้นช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้
ระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน
ในการนําไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 2 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 6 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 26 คน

- ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะอาชีพและแนวทาง - งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดําเนิน
ในการปฏิบัติอาชีพต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีในการ โครงการอาชีวะบริการชุมชนการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง
ดํารงชีวิต
ร่วมกับเรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการ
108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและชุมชนไทยห่างไกล
ยาเสพติด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ถนนอาชีพ) ตลอดปีงบประมาณ 2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ซึ่งการดําเนินโครงการ
นั้นช่วยให้ผู้ต้องขังมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีในการ
ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 3 คน

ตามแผน

78,200.00

ระยะเวลา

จ่ายจริง

ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

78,200.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55
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55) โครงการอาชีวะบริการชุมชนการจัดการศึกษา
ผู้ต้องขังร่วมกับเรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี

- นักเรียน นักศึกษา รู้จักกระบวนการทํา
ธุรกิจและจัดจําหน่าย
- นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ได้ใช้
บริการที่สะดวก และรวดเร็ว
- สามารถคํานวณต้นทุนกําไรได้

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 3 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 25 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 45 คน

งบประมาณ

-

-

ต.ค.54-ก.ย.55

-

โครงการอาชีวะบริการชุมชน
การจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง
ร่วมกับเรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี
ดําเนินโคงการร่วมกับโครงการ
108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและ
ชุมชนไทยห่างไกลยาเสพติดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ถนนอาชีพ)

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 75 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2,989 คน

งบประมาณ
ตามแผน

จ่ายจริง

ระยะเวลา
ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดําเนิน
โครงการ 108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและชุมชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ถนนอาชีพ) ตลอดปีงบประมาณ 2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ซึ่งการดําเนินโครงการ
นั้นช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดานมีความรู้ในด้าน
วิชาชีพและน้ําไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง
ครอบครัว และชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน 3 คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 75 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2,989 คน

246,900.00

246,900.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55

57) โครงการฝึกอาชีพตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ - ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวทางในการเรียนต่อ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สายอาชีพและประกอบอาชีพ

- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดําเนิน
โครงการฝึกอาชีพตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามคําสั่งที่
628/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่นักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร
ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ณ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บ้านยางโพรง
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการดําเนินโครงการ
นั้นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ทุรกันดานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม

20,000.00

20,000.00 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55
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56) โครงการ 108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและชุมชน
- ผู้สําเร็จการฝึกอบรมได้รับการพัฒนา
ไทยห่างไกลยาเสพติด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดย
(ถนนอาชีพ)
ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมและ
ประกอบอาชีพได้

หมายเหตุ

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
ที่ปฏิบัติได้จริง

ตามแผน

จ่ายจริง

ระยะเวลา
ตามแผน ที่ดําเนินการจริง

หมายเหตุ

โครงการ ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 7 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 21 คน
1.2 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
58) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

- นักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกคนมีคุณภาพ
จริยภาพ มีความรู้ความสามารถตามแนวทาง
คุณธรรมนักวิชาชีพ แล้วเกิดความภาคภูมิใจ
ของสถานศึกษา ผู้ปกครองและสถาน
ประกอบการ
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- ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
10,219,837.85 10,219,837.85 ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.54-ก.ย.55
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตลอดปีงบประมาณ
2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ซึ่งการดําเนินโครงการนั้นช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานเพื่อความมั่นนคงด้านสังคมที่มี
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ดังนี้
ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ จํานวน - คน
ครู และเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 คน
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2,326 คน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปีงบประมาณ 2555
โครงการที่ได้รบั การอนุมัติทงั้ หมด

58

โครงการ

1. แบ่งโครงการตามลักษณะงานของแผนงานหลัก ได้ดังนี้
1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1.1.1 การบริหารและจัดการสถานศึกษา 2 โครงการ
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงาน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและวัสดุ
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1.1.2 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 25 โครงการ
1) โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ
2) โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ
3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงาน และวัสดุถาวร
4) โครงการห้องสมุดยืม-คืน ด้วยโปรแกรมบริหารงานห้องสมุดอัตโนมัติ
5) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง 324) และห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (ห้อง 325)
6) โครงการค่ายศึกษาระบบนิเวศน้ํา
7) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
8) โครงการเค้ก คุกกี้ ของขวัญปีใหม่ 2555
9) โครงการปรับปรุงเสียงตามสายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
10) โครงการจัดทําบัตรนักเรียนนักศึกษา
11) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1
12) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน “เรียนอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์”
13) โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร
14) โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน
15) โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร
16) โครงการ Publishing For Ads
17) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
18) โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (Communicative English Camp)
19) โครงการสัม มนาและลงนามความร่ว มมื อการจั ด การอาชี วศึก ษาระหว่ า งสถานศึก ษาและ
สถานประกอบการ
20) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
21) โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
22) โครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่พึงประสงค์
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23) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวช.2 และปวส.1 ทุกแผนกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน
24) โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา “ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว”
25) โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.1.3 งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร 13 โครงการ
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประจําปี
งบประมาณ 2555-2558
2) โครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับการประเมินภายนอกและภายใน
3) โครงการส่งเสริมการทําสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี/โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5) โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจําปีงบประมาณ 2555
6) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์
ในการทํางาน
7) โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Festival)
8) โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
9) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10) โครงการการจัดแสดงผลงานของครูศิลปกรรม
11) โครงการปรับปรุงห้องภูมิทัศน์ของแผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
12) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ TA
13) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1.1.4 งานส่งเสริมและสนับสนุน 17 โครงการ
1) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
2) โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
3) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
4) โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา
5) โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
6) โครงการบริจาคโลหิตประจําปี
7) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา
8) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
9) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนและนักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
10) โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
11) โครงการบริการทุนการศึกษา
12) โครงการรณรงค์และป้องกันสารเสพติด
13) โครางการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
14) โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
15) โครงการอาชีวะบริการชุมชนการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังร่วมกับเรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี
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16) โครงการ 108 อาชี พ เพื่ อ เยาวชนและชุ ม ชนไทยห่ า งไกลยาเสพติ ด ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ถนนอาชีพ)
17) โครงการฝึกอาชีพตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.1 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 1 โครงการ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการแยกตามแผนงาน
1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1.1 งานบริหารและจัดการศึกษา
ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ
2
โครงการ
ร้อยละ 3.45
ไม่ได้ดําเนินการ
โครงการ
ร้อยละ 0.00
1.1.2 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ 24
โครงการ
ร้อยละ 41.39
ไม่ได้ดําเนินการ
1
โครงการ
ร้อยละ 1.72
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง 324) และห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (ห้อง 325)
1.1.3 งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ 12
โครงการ
ร้อยละ 20.69
ไม่ได้ดําเนินการ
1
โครงการ
ร้อยละ 1.72
- โครงการปรับปรุงห้องภูมิทัศน์ของแผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
1.1.4 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ
ไม่ได้ดําเนินการ

17
-

โครงการ
โครงการ

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ
1
โครงการ
ไม่ได้ดําเนินการ
โครงการ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะสรุปได้ดังนี้
โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้น
โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ

56
2

โครงการ
โครงการ

ร้อยละ 29.31
ร้อยละ 0.00
ร้อยละ 1.72
ร้อยละ 0.00

ร้อยละ 96.56
ร้อยละ 3.44
100.00

คณะผู้จัดทํา

99

คณะผู้จัดทํา

1. นางเนาวรัตน์

รัตนพันธ์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี

2. นางสาวสีดา

ขํากลิ่น

รองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3. นางเสาวณีย์

ไกรนุกูล

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

4. นายวราภรณ์

เยาว์แสง

คณะทํางาน งานวางแผนและงบประมาณ

5. นางจริยาท

ประดิษฐทรัพย์

คณะทํางาน งานวางแผนและงบประมาณ

6. นางสุพัตรา

เมืองฤกษ์

คณะทํางาน งานวางแผนและงบประมาณ

7. นางสาวสุนิสา

รักษา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ

8. นางสาววรางคณา วรวรรณวงศ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ

9. นางสาวพรเพ็ญ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

พงษ์แพทย์

