สรุ ปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ประจาปี งบประมาณ 2551
วิทยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร-แจ่ มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
----------------------------------- วิทยาลัยฯ ทาความร่ วมมือในการจัดหลักสู ตรอาชี วศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา (ระยะสั้น,
สะสม,เทียบโอน) จานวน 6 โรงเรี ยนมี นกั เรี ยน จานวน คน ซึ่ งวิทยาลัยฯจัดหลักสู ตรวิชาชีพโดยทาการ
เรี ยนการสอนที่โรงเรี ยน 1 วัน และทาการเรี ยนการวิทยาลัยฯ 1 วัน (วันเสาร์ ) ซึ่ งจะทาการเที ยบโอน
โครงการสร้าง ปวช. ซึ่ งดาเนินการในภาคเรี ยนสุ ดท้ายหลังจากผูเ้ รี ยนขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน ปวช. แล้ว

- วิทยาลัยฯได้จดั การเรี ยนการสอนหลักสู ตรระยะสั้นแกนมัธยมในเขตเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี
และอาเภอต่าง ๆ ในรายวิชา การนวดแผนไทย , การซ่ อมบารุ งเครื่ องปรับอากาศ , ช่างบริ การจักรยานยนต์,
ขนมเพื่ออาชีพ การร้อยคริ สตัล เสริ มสวยเบื้องต้น พิมพ์ดีดไทย ซึ่งทาการเรี ยนการสอนในวันจันทร์
วันพฤหัสบดี วันเสาร์และวันอาทิตย์
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- วิทยาลัยฯ ทาความร่ วมมือกับบริ ษทั โชคนาชัย ออโต้เพรสซิ่ ง จากัด เปิ ดโครงการจัดการเรี ยน
การสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส. ) สาขาวิชา เทคนิ คการผลิต สาขางาน
แม่พิมพ์โลหะ รุ่ นที่ 4

- วิทยาลัยฯ ได้จดั ทาโครงการล้างแอร์ช่วยชาติภายใต้โครงการ "พลังไทย ฉลาดใช้ พลังงานหน้ า
ร้ อน" เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานในช่วงหน้าร้อน และทาให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิงานจริ ง และมี
รายได้เสริ มในช่วงปิ ดภาคเรี ยน

- วิทยาลัยฯทาความร่ วมมื อกับ อบจ. และอบต. จังหวัดสุ พรรณบุรี ในการออกหน่ วยบริ การ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ และออกหน่วยฝึ กอบรมอาชีพ 108 อาชีพ
-เทศกาลสงกรานต์
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-เทศกาลปี ใหม่

- ได้ออกหน่วยบริ หารในโครงการคาราวานแก้จน ในการให้บริ การซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
เครื่ องยนต์ ตัดผม ฝึ กอบรม 108 อาชีพให้ประชาชนที่มาขอรับบริ การในอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัด
สุ พรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

- วิทยาลัยฯ จัดโครงการแนะแนวสัญจร ตามโรงเรี ยนแกนมัธยมต่าง ๆ ที่จะศึกษาต่อในระดับ
สายอาชีพ โดยมอบหมายให้ 1 บุคลากร 1 โรงเรี ยน ซึ่ งได้ออกแนะแนวการศึกษาระดับสายอาชีพไปตาม
โรงเรี ยนต่าง ๆ ไม่ต่ากว่า 60 แห่ง เพื่อเป็ นการตั้งเป้ าหมายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2551
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- วิทยาลัยฯ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.ระบบ
ทวิ ภ าคี แ ละเที ย บโอนสะสมหน่ ว ยกิ ต ) ณ ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
อาเภอต่างๆ ในจังหวัดสุ พรรณบุรี

- วิ ท ยาลัย ฯ ได้ นิ เ ทศและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานนัก ศึ ก ษา ปวส. (เที ย นโอนความรู้
และประสบการณ์ ) ตามโครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการเขียนแผนธุ รกิ จที่ได้รับทุนจากสานักนโยบาย
และแผนงาน

- จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนแผนธุ รกิจให้กบั นักศึกษา ปวส. ทุกสาขา จานวน 180 คน
โดยมีแผนธุ รกิจที่ได้รับคัดเลือกจานวน 6 แผนธุ รกิจ ได้ทุนการศึกษาจานวน 120,000 บาท
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- วิทยาลัยฯ ได้ทาการสอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2551 นักเรี ยน ปวช. 1 ปวช. 2 ทุกแผนกวิชา
โดยปฏิรูปวิธีการสอบโดยให้นกั เรี ยนทาข้อสอบจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะลดการใช้กระดาษ

- วิทยาลัยฯ จัดการทดสอบมาตรฐานทางด้านวิชาชีพของนักศึกษาในแผนกต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้ทดสอบตนเองในด้านมาตรฐานสายอาชีพที่ตนเรี ยน

- วิทยาลัยฯ ได้นาหลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้นหลากหลาย รายวิชาเพ้นท์เล็บในน้ าไปสอนให้กบั มา
เที่ยวชมในงานร้อยใจอาชี วศึกษา เฉลิมพระเกียรติมหาราชา ณ มณฑลพิธีทอ้ งสนามหลวง มีประชาชน
ให้ความสนใจเข้ารับการฝึ กอบรมจานวนมาก
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- วิทยาลัยฯได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่ วมกับมูลนิ ธิ 5 ธันวา
มหาราช จัดการแสดงดนตรี เนื่ องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“งานร้ อยใจอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ณ มณฑลพิธีทอ้ งสนามหลวง

- วิทยาลัยฯได้จดั ให้มีการนานักศึกษา ปวช. 1 ทุกคนทุกแผนกและ ปวส. ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการที่ดาเนินกิจการที่ตรงกับสาขาวิชาที่นกั ศึกษาเลือกเรี ยน

- วิท ยาลัย ฯ ได้จดั ให้ค รู -นัก เรี ย น ทัศ นศึ กษาเข้าชมงานประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ของคนรุ่ นใหม่
และการแข่งขันหุ่ นยนต์ยุวชนอาชี วศึกษา ระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2550 ณ ห้อง MCC Hall
ศูนย์สรรพสิ นค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
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- วิทยาลัยฯ ได้นกั เรี ยนเข้าร่ วมชมนิทรรศการพร้อมเข้ารับการฝึ กอบรม 108 อาชีพ ในงานร้อยใจ
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธีทอ้ งสนามหลวง

- วิทยาลัยฯ ร่ วมกับสมาคมศาลตายายจังหวัดสุ พรรณบุรี ดาเนินงานจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
และจัด การแข่ ง ขันกี ฬ าหมากฮอส ให้ก ับ เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในงานประเพณี ศาลตายาย
ประจาปี 2550

- วิทยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุ กรรมการ
ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี การศึกษา 2550 ระดับ
เขตตรวจราชการที่ 6
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- วิทยาลัยฯให้มีโอกาสต้อนรับคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรี ยนนักศึกษาในการศึกษาดูงาน
และเยีย่ มชมจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรอาชีวศึกษาในโรงเรี ยนมัธยม
และหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) เทียบโอน

- วิท ยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร-แจ่ม ใส จังหวัดสุ พรรณบุ รีไ ด้จดั งานมอบประกาศนี ย บัตรให้
นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
แกนมัธยม หลักสู ตรระยะสั้น ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น

-วิทยาลัยฯ ได้ให้หน่วยงานอื่นเช่าสถานที่ในการจัดประชุม อบรมสัมมนา จัดเลี้ยงงานมงคล
สมรส
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- วิทยาลัยเข้าร่ วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ในการให้บริ การตัด
บริ การซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และสอน 108 อาชีพให้กบั ประชาชนที่มาร่ วมโครงการ

- วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุ งห้องสมุด ห้องศูนย์การเรี ยนรู้ อาคารเรี ยน อาคารปฏิบตั ิการ ห้องน้ า
ห้องส้วม เพื่อรองรับความต้องการของผูเ้ รี ยน และผูม้ าเยี่ยมชมวิทยาลัย

- วิทยาลัยฯ ทาความร่ วมมือ กับมหาวิทยาลัยรามคาแหงจัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาโท
คณะรั ฐศาสตร์ สาขาวิช า สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น จัดการเรี ยนการสอน ระดับปริ ญญาโท
หลักสู ตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต,รัฐศาสตร์บณั ฑิต
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- วิทยาลัยฯ ได้จดั ทาอาหารกล่องร่ วมงานมหกรรม”พลังอาชีวะวิชาการ: เดินตามรอยพ่อเติมต่อ
ฝันแม่”ในระหว่างวันที่ 15 – 18 สิ งหาคม 2551 ณ ศูนย์ศิลปชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

- วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่ วมแข่งขันสุ ดยอดส้วมสถานศึกษาประจาปี 2551 และได้รับคัดเลือกให้เป็ น
สุ ดยอดส้วมแห่งปี 2551 ระดับเขต

- วิทยาลัยฯ ได้จดั กิจกรรม“เรี ยนอย่างไรจะไปรุ่ ง” เพื่อเป็ นแนวทางการเรี ยนรู้ เพื่อการเรี ยนต่อ
ระดับอุดมศึกษา และพร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงานในอนาคต
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- วิทยาลัยฯ ได้จดั โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัย
สารพัดช่างเพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพ
พนมทวน

- ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ร่วมเป็ น
คณะศึกษาดูงาน การจัดการเรี ยนการสอนอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ในประเทศเยอรมัน และประเทศสวิสเซอร์แลนด์

- ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ร่วมเป็ น
คณะศึกษาดูงาน การจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาตามโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอนและการพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยี ในงานอาชีพ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
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- ผูอ้ านวยการ และรองผูอ้ านวยการ วิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ ,สิ่ งประดิษฐ์
คนรุ่ นใหม่, นวัตกรรมหุ่ นยนต์,การวิจยั และการแข่งขันหุ่ นยนต์นานาชาติภาคพื้นเอเชี ย-แปซิ ฟิก ABU
ASIA-PACIFIC ROBOT CONTEST 2008 ณ สถาบัน MAHARASHTRA ACADEMY OF ENGI
NEERING AND EDVCATIONAL RESEARCH (MAEER) เมืองปูเน่ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

- วิ ท ยาลัย ฯ จัด ส่ ง บุ ค ลาการเข้า ร่ ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร ตามโครงการพัฒ นาสมรรถนะ
การบริ หารการจัดการวิทยาลัยสารพัดช่ า ง โดยวิท ยาลัยสารพัดช่ างก าแพงเพชรร่ วมกับ สานักพัฒนา
สมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา

- วิทยาลัย ฯ ร่ วมประดิ ษฐ์รถประหยัดน้ า มันเชื้ อเพลิ ง และส่ ง เข้า ร่ วมการแข่ ง ขัน ฮอนด้า
ประหยัดเชื้ อเพลิง HONDA ECONO POWER CONTEST ปี ที่ 10 พ.ศ.2550 ณ สนามที่ 3 กองบิน 2
จังหวัดลพบุรี
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- วิท ยาลัย ฯ ได้น าขนมจี น -น้ า ยา ร่ ว มงานกฐิ น พระราชทานของส านัก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา ประจ าปี พุ ท ธศั ก ราช 2550 ถวาย ณ วัด พุ ท ไธศวรรย์ ต าบลส าเภาล่ ม
อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

- วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่ วมการประกวดกระทงในงานประเพณี ลอยกระทง ประจาปี 2550 ของ
เทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี โดยวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชมเชย
การจัดกระทงประเภทความคิด

- วิทยาลัยฯ ได้ เชิ ญ พ.ต.ท.เรื องรอง ศรี สุวรรณ ได้ให้ความรู้ ดา้ นการขับขี่ปลอดภัย และ
การสร้างวินยั จราจร แก่นกั เรี ยนนักศึกษา ในช่วงกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า
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- วิท ยาลัย ฯ ได้รั บ ประกาศนี ย บัตรมาตรฐานการสุ ขาภิ บ าลอาหารระดับ “ดี ม าก” ประจาปี
พ.ศ. 2550 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ในงานมหกรรมอาหารอร่ อย และของดีเมืองสุ พรรณ

- คณะผูบ้ ริ หาร ครู -อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการนับคะแนนและเจ้าหน้าที่นบั
คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี เมืองสุ พรรณบุรี ณ โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง

- วิทยาลัยฯ โดยคณะผูบ้ ริ หาร ครู -อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยนนักศึกษา ร่ วมพิธี
การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะของนักเรี ยนนักศึกษาอาชีวศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์ “อาชีวะสร้างสรรค์
วันสันติภาพโลก” ณ วัดป่ าเลไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี
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- วิ ท ยาลัย สารพัดช่ า งบรรหาร-แจ่ ม ใส จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี จัดฝึ กอบรมวิช าชี พ ระยะสั้น แก่
สามเณรที่ บ วชเรี ยน ณ วัด พยัค ฆาราม ในรายวิ ช า การเชื่ อ มผลิ ต ภัณ ฑ์ และ ช่ า งบ ารุ งรั ก ษา
เครื่ องปรับอากาศ

- วิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายให้นานักเรี ยนร่ วมแสดงในพิธีเปิ ดมหกรรมการแข่งขันกีฬาจังหวัด
สุ พรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจาปี 2551

- วิทยาลัยฯ ได้มอบเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติแก่นายณัฐพล เมืองช้าง นักเรี ยน ปวช.1 แผนกช่างกล
โรงงาน และนายปรี ชา เหล่ากอดี อาจารย์ที่ปรึ กษา เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม มีความซื่ อสัตย์ ได้รับคา
ชื่นชมจากบุคคลภายนอก รวมถึงอาจารย์ที่ปรึ กษาที่ดูแลปลูกฝังลูกศิษย์จนเป็ นคนดีในสังคม
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- วิท ยาลัย ฯ ร่ ว มกับ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลวัง น้ า ซับ ออกให้บ ริ ก ารซ่ อมเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า
ภายในบ้าน ซ่ อมเครื่ องมื อการเกษตร ซ่ อมยานพาหนะ และบริ การตัดผมชาย/หญิง ตามโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้ างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ หมู่ที่ 1 – 7 ตาบลวังน้ าซับ อาเภอศรี ประจันต์
จังหวัดสุ พรรณบุรี

- วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษากระบวนการ
วางแผนกลยุ ท ธ์ (MOPP)
เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพอาชี ว ศึ ก ษาได้ ป ระสบความส าเร็ จอย่ า งดี ยิ่ ง

- วิทยาลัยฯ ร่ วมมือกับโรตารี่ ป่าเลไลยก์ในการนานักเรี ยน จานวน 30 คน ร่ วมบริ จาคโลหิ ต
ถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่ องในวโรกาสครบรอง 76 พรรษา สมเด็จพระบรมราชิ นีนารถ ณ โรงแรม
สองพันสุ พรรณบุรี
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- วิทยาลัยฯเข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชี พ
(ขนาดใหญ่) ประจาปี การศึกษา 2550 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

- วิทยาลัยฯ ได้นานักเรี ยน เข้าร่ วมการฝึ กอบรมโครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนคนดีศรี สุพรรณ
ปี 2551 (15 สถาบัน) โดยนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 11 ประการ
ณ สถานีวจิ ยั และทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ตาบลวังยาว อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี
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