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คำนำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินการจัดการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม
สถานประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาชีพ งานวิจัย และก้าว
ทันเทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการดาเนินงานภายใต้ 11 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มคี วามรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 5 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
กลยุทธ์ที่ 8 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบริหารบุคลากรแนวใหม่
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 12 บริการวิชาชีพสูส่ ังคม
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 14 สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
การอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 16 เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
กลยุทธ์ที่ 17 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 20 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ที่ 23 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 – 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารงานของผู้อานวยการฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ ซึ่งได้ขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้ได้ผลนานัปการ
ดังปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานเล่มนี้ อย่างไรก็ตามการดาเนินงานต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในปี
ต่อๆ ไป เพื่อให้วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีก้าวไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานฉบับนี้ต่อสาธารณชน จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดาเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2557 และเข้ามาร่วมดาเนินการผลักดันให้การจัด
อาชีวศึกษา ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสืบไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประวัตวิ ทิ ยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้กอ่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18เมษายน 2484 ตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 5 ไร่80.8 ตารางวา เดิม
ชื่อ“โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี” ในปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี” และในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
พ.ศ. 2484 เปิดทําการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2495 เปิดสอนถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2501 เปิดสอนหลักสูตรประโยควิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
พ.ศ. 2519 เปิดสอนสาขาวิชาพาณิชยการ
พ.ศ. 2522 เปิดสอนภาคนอกเวลาสาขาวิชาพาณิชยการ และรับนักเรียนชายเข้าเรียน
พ.ศ. 2524 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปประยุกต์
รับนักเรียนชายและหญิงเข้าเรียน นักเรียนชายเริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
พ.ศ. 2525 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี
พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี
พ.ศ. 2530 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การถ่ายภาพ ต่อมา พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อเป็น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
พ.ศ. 2538 ได้ยุบสาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปวท. และได้เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ
และใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี ธุรกิจสถานพยาบาลร่วมกับ
โรงพยาบาลศุภมิตร
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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พ.ศ. 2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมาเปลี่ยนมาใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2540
พ.ศ.2543 จัดทําธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ.2545 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการห้อง Internet เพื่อให้นักเรียน
ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์
จาก ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา จํานวน 20 ชุด
พ.ศ. 2546 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)และใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2546
พ.ศ.2547 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และก่อสร้างห้อง
ประชาสัมพันธ์และห้องพักอาจารย์เวร
พ.ศ. 2548 จัดตั้งศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสร้างหลังคา
คลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ทํากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2554 จัดสร้างห้องศูนย์ขอ้ มูลและปฏิบัตกิ ารอินเตอร์เน็ต
พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานธุรกิจ
อาหาร ระบบทวิภาคี
พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม
ระบบทวิภาคี
สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย

สีเขียว
สีเหลือง

สัญลักษณ์

สีประจําวิทยาลัย

ดอกไม้ประจําวิทยาลัย

ประจําวิทยาลัย

สีเขียว-สีเหลือง

ดอกสร้อยอินทนิล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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ปรัชญาวิทยาลัย

ความรู้ดี

ความรูด้ ี

มีวนิ ัย น้ําใจนักกีฬา

หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ
ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัตแิ ละทักษะ

มีวินัย

หมายถึง การปฏิบัตติ นตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกาต่าง ๆ ที่วางไว้
หรือการควบคุมพฤติกรรม และอารมณ์ของตนเองให้ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ กติกาของสังคมได้

น้าใจนักกีฬา

หมายถึง การรู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย รวมทั้งการต่อสูแ้ ละแข่งขันไปด้วย
วิถีทางของกีฬาอย่างเต็มความสามารถ เคารพในกฎ กติกา และยอมรับคําตัดสิน
โดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง รวมไปถึงการนําคุณธรรมข้อนีไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวัน เช่น
สุภาพอ่อนน้อม ยุตธิ รรม สามัคคี หนักแน่น เป็นต้น

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557

5

อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา
ทักษะดี

ทักษะดี มีวนิ ัย

หมายถึง ความรู้ ความสามารถ หรือความชํานาญในการปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็ว และถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู่ ตลอดจนความสามารถ
ในการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

มีวินัย

หมายถึง การปฏิบัตติ นตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกาต่าง ๆ ที่วางไว้ หรือการควบคุม
พฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองให้ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกาของ
สังคมได้

เอกลักษณ์วิทยาลัย
กิจกรรมเด่น

กิจกรรมเด่น เน้นทักษะวิชาชีพ
หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

เน้นทักษะวิชาชีพ

หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
การฝึกทักษะปฏิบัตใิ ห้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ความชํานาญทางด้านวิชาชีพของตนเอง

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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แผนผังวิทยาลัย
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โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย
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เกียรติและความภาคภูมใิ จ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2554
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2554 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทําอาหารที่มีประโยชน์สําหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ “ปลาหมําสมุนไพร” วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
- คณะครู และนักเรียนแผนกวิชาคหกรรมได้รับการคัดเลือกจากสํานักพระราชวังในการจัดทํา
เครื่องสดประดับตกแต่งในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ
เจ้าฟูาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม พ.ศ. 2554
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลาประเภทสวยงาม จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวโรกาสวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับภาค ภาคกลาง ตะวันออก และ
กรุงเทพมหานคร จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการประกวดโรงเรียน
และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี 2554 โดยการสนับสนุนของธนาคาร
ออมสิน ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554
- รางวัลหน่วยมาตรฐานระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2554
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปีการศึกษา 2554 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555
นางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
นายชัยรัตน์
เฟือ่ งฟูลอย
นายจําลอง
กาละพงศ์
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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นางเบญจมาศ
นางสาวจันทรา
นางสาวพุทธชาติ
นางพรสวรรค์
นางยุวพา
นางพราวพิมล
นางเพียรใจ
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา

ดีเจริญ
ส่งศรี
เกตุหิรัญ
สระบัว
สารพัฒน์
ณัฐอภิพมิ พ์
ม่วงภาษี

- นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวส.
นายกิตติศักดิ์
หงวนตัด
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทําอาหารที่มีประโยชน์สําหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ “ปลาหมําสมุนไพร” วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นาวสาวปรีญา
โพธิ์เพ็ชร
- รางวัลเหรียญเงิน สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ประเภทเยาวชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 24 ระดับภาค ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นางสาวอรวรรณ
อิ่มโอชา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาค
พ.ศ. 2554
นางสาวสิริยา
แพ่งเพชร
นาวสาวกรวิสาร์
แจ้งจิตร
นางสาวนวพร
พรมแสน
นางสาวช่อผกา
ภูมิฤทธิ์
- เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ระดับอาชีวศึกษา จากสํานักนายกรัฐมนตรี
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
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- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีไทย “ซอด้วง” จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครัง้ ที่ 21
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นายโฆษิต
สิงห์เรือง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดดนตรีไทย “จระเข้”
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครัง้ ที่ 21 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวภรภัทร
สุดแสวง
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะรักการอ่าน จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8
มกราคม พ.ศ. 2555ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวมติมนต์
ศรีอ่ําดี
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม “การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวอริยา
รุ่งเรื่อง
นางสาวโสภารัชต์
คล้ายฉ่ํา
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม “พานขันมาก
และพานขันหมัน้ (แหวน)” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม
ทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นายนริศ
นาคชลธี
นายนวพร
ปราบสุข
นาวสาวภิมนต์
มงคลทอง
นางสาวนพรัตน์
คลําเฉยดี
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม “การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตแขน
สามส่วน” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวเยาวลักษณ์
เมฆสาร
นางสาวธัญญลักษณ์
บุญประเทศ
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- รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม “ทักษะพิมพ์ดีด
ไทย” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นายสราวุธ
ชาวบ้านกร่าง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม
“พุม่ ประดิษฐ์จากผ้าสําหรับตกแต่งสถานที่” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม
พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวภรวิสาร์
แจ้งจิตร
นางสาวอุษณีย์
เพชรดี
นางสาวสุภัทราชา
สวนกลิ่น
นายอดิเรก
สุขสวัสดิ์
นายจักรพงษ์
สุวรรณรัตน์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม
“ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวอัญชลี
นุรักษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชา
พาณิชยกรรม “โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม
พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวสุนษิ า
มะโน
นางสาวสุกัญญา
จันทร์ภักดิ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน “การประกวด
ร้องเพลงสากลหญิง” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย
“ขลุ่ยเพียงออ” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวประภัสสร
สุขเถื่อน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาประวัตศิ าสตร์ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวปิยะวัฒน์
มักม่วน
นางสาวอมรรัตน์
ปฐมธรรมการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวชนนัส
คําพุฒ
นางสาวสุนารี
คําตัน
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เรื่อง “บะหมี่เพื่อสุขภาพ” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม ผสมผสานงานอาชีพ เพื่อรอยยิ้ม และความมั่นคง
พอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิตยา
เณรกอวัง
นางสาวปณัฏฐา
ตําแยโย
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เรื่อง “เครื่องทําลาบเอกสารแบบทู อิน วัน” ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม ผสมผสานงานอาชีพ เพื่อรอยยิ้ม
และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิภาพร
แก้วพระโต
นาวสาวกัญญารัตน์
โพธิ์ระเบียบ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง เรื่อง “ปลาร้าทรงเครื่องชนิดผง” ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม ผสมผสานงานอาชีพ เพื่อรอยยิ้ม
และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวยานุมาศ
กองร้อยอยู่
นายสุพงษ์
กองแก้ว
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “ชุดสอนทําบล็อคสกรีนเคลื่อนที่” ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์
เพื่อการเรียนการสอน จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริมผสมผสานงานอาชีพ เพื่อรอยยิ้ม
และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายชัยณรงค์
อินทุมาร
นายกิตติภรณ์
นิลเขตร
นายฉัตรชัย
เวสะนุวรรธนะ
- รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน เรื่อง “ม็อกเทลสมุนไพร” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม ผสมผสานงานอาชีพ เพื่อรอยยิ้ม
และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวยานุมาศ
กองร้อยอยู่
นาวสาววนิดา
เข็มประดับ
- รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง เรื่อง “ไส้อั่วเขียวหวาน” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม ผสมผสานงานอาชีพ เพื่อรอยยิ้ม
และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวรัชนี
เจริญดี
นางสาววงเดือน
ทระเพ็ชร
ปีการศึกษา 2555
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ ประเภทอาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพสําหรับผู้ประสบภัย
“ข้าวสวยมัสยาคู่ใจน้ําพริกล่องวารี” ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2555
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลยอดเยี่ยมระดับอาชีวศึกษา จากศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ในการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ผ้าฝูายศิลปาชีพ “ฝูายทอใจ ครัง้ ที่ 5”
วันที่ 20-23 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
- รางวัลชนะเลิศ หน่วยมาตรฐานดีเด่นเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 22 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
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- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) อยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 93.53 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
- รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ “ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Smart Lab 235”
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2555
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 2555 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
นางปุญญิสา
พันธุ์ภักดี
นางสุดารัตน์
ผิวรุ่งสุวรรณ
นายโฆสิต
รัตนานุเคราะห์
นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
นางวรรณา
ทองสุข
นางสาวสุภาพร
รัตนโชติช่วง
นางขนิษฐา
ภมรดล
นางศิริรัตน์
รัตนานุเคราะห์
นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
นางบุญสม
สําเนียงแจ่ม
นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
นายสุเทพ
สุทธิบุตร
นางพิมพ์ปวีร์
ศรีกิจการ
นางปรารถนา
เกิดโชค
นางสาวชิรญา
พรมทอง
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
นางระวีวรรณ
ทองวิเศษสุข
นางสาวพจนา
สลับลึก
นางสาวอัญชรีย์
สรวงท่าไม้
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
นายสุทธิ
อัมรินทร์
นางณัฐญา
อัมรินทร์
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- รางวัลครูสอนดี จากสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ยกย่องเชิดชูครูสอนดี วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวช.
นางสาวพจนา
จันทร์คํา
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวส.
นางสาววิไลลักษณ์
สุมติ รเดช
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ ประเภทอาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพสําหรับผู้ประสบภัย
“ข้าวสวยมัสยาคู่ใจน้ําพริกล่องวารี” ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2555
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นางสาวสุพัฒน์ตรา
สุทินธนาไพศาล
- ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดงี าม จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
นางสาวพลอย
บุญเมือง
- ได้รับคัดเลือกเป็นยุวฑูตอาชีวศึกษาอาเซียน (AEC Vocational Ambassador) ระดับชาติ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
นางสาวจิตร์ใจงาม
จันทรโชติ
นางสาวศิรินาถ
สุทธิไกร
- เยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ระดับอาชีวศึกษา จากสํานักนายกรัฐมนตรี
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
นางสาววิไลลักษณ์
สุมติ รเดช
- รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
นาวสาวพจนา
จันทร์คํา
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ “การออกแบบตัดเย็บชุดลําลองวัยรุ่น 14-15 ปี”
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
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แห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการร้องเพลงไทย
สากลชาย จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 22 ประจําปีการศึกษา
2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นายกฤษดา
ยอดเพชร
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีเข้ารูปแขนสัน้
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นางสาวเยาวลักษณ์
เมฆสาร
นางสาวธัญญลักษณ์
บุญประเทศ
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการร้องเพลงสากลชาย
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 22 ประจําปีการศึกษา
2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นายคณิศร
ศรีโมรา
- รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการร้องเพลงไทยลูกทุง่ หญิง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นางสาวพจนา
จันทร์คํา
- รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะการประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร
(ทรงหลังประทุน) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 22
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ดอนเมือง
นางสาวสุธิดา
จันทะวงษ์
นางสาวสุภัทรชา
สวนกลิ่น
นางสาวนิสรา
สอนสุภาพ
นายวรพล
โพธินิล
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี
ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 20
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ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดอยุธยา
นางสาวสุพรรษา
ฉิมพลีศิริ
นางสาววิจิตรา
ขุนจันทร์
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นายภาณุภณ
ทัศสาคร
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี
ระดับ ปวส. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 20 ประจําปี
การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดอยุธยา
นางสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
นางสาววรารัตน์
เดชคง
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะอาหารว่างไทยโดยใช้วัตถุดบิ จากเผือก
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 20
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกอบสิน
ปทุมานนท์
นางสาวน้ําฝน
สุธิโส
นางสาวกนกพร
โพธิ์ศรี
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง “เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินจากพลังงานมือแบบพกพา” ระดับ ปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวสมหญิง
ฤกษ์โชคดี
นางสาวดวงกมล
สว่างอารมณ์
นางสาวพัชรินทร์
เรือนตือ้
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง “เครื่อง Score Board Volleyball” ระดับ ปวส. จากสํานักงาคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวกมลทิพย์
กล่ําขํามี
นางสาวประกายรุ้ง
ภูฆัง
นางสาวเพชรรัตน์
อ่อนอินทร์
- รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง “ตุก๊ ตาจากใยกล้วย” ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวพิมพ์ลภัส
ชั่งปลื้ม
นางสาวพิทยา
กสิกรรม
นางสาวทิพพวรรณ์
แก้วลอยฟูา
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- รางวั ล เหรี ย ญทองแดง เรื่ อ ง “น้ํ า ยาขั ด พื้ น จากน้ํ า ซาวข้ า ว” ระดั บ ปวช. จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ
ภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายกฤษณ์
พันธีร์
นางสาวปรัชญ์ดา
เศกสุวงศ์
นางสาวปรุงฉัตร
กาฬภักดี
ปีการศึกษา 2556
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสคู่ วามเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว Model C
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556
- รางวัลดีเด่นสายอาชีวศึกษา จากธนาคารออมสิน การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
การออม ประจําปี 2556 ประเภทโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไม่เกิน 2,000 คน
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
- รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง เรื่องเครื่องทําลายเอกสาร 3 in 1
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
- รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ระดับเหรียญทองดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง
ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2556
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ดร. พุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ดเี ด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
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- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
ดร. จันทรา
ส่งศรี
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 2556 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
นางกันยา
รัตนพวงทอง
นายนนท์
เกตุพรหม
นายสัมพันธ์
หยกสุวรรณกุล
นางสาวฉัตรระวี
ศรีคํา
นายมนต์ชัย
อัมพวานนท์
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
นางสาวนิโลบล
บุญชู
นางสมใจ
บุญมี
นางสาวศรัณยา
เอมอินทร์
นางสาวสุชาดา
มีอําพัน
นายกิตพิ งศ์
โกวิทวณิชชา
นางอนัญญา
เวียงสีมา
นางราตรี
พรหมแท่น
นางกานต์สิรี
อูอ่ รุณ
นางสาวกนกวรรณ
ส่งสมบูรณ์
นางสาวพรรณี
สุคันธิน
นางสาวนิภาพร
แจ่มเสียง
นางนิภา
สุทธิบุตร
นางอัจฉรา
โพธิจินดา
นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
นางสาวยอดขวัญ
กุลเกตุ
นางสาวสุมาวดี
จันทร์เพ็ญ
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นายประภัส
ริว้ ไสว
นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
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- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
หลักสูตรระดับ ปวส. ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จากหน่วยงานนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีอาชีวศึกษา ระดับภาค
ภาคกลาง ปี 2556 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ อารมณ์ดีรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับ ปวส.
นางสาวพลอย
บุญเมือง
- รางวัลเหรียญทอง สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ประเภทเยาวชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขัน
ฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 25 ระดับภาค ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขากราฟิกดีไซน์ ประเภทเยาวชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 25 ระดับภาค ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
นายเมธี
โชคสุขนิรันดร
- รางวัลเหรียญเงิน สาขาประกอบอาหาร ประเภทเยาวชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขัน
ฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 25 ระดับภาค ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
นายโอภาส
แซ่ตัน
- รางวัลชนะเลิศการประกวดของขวัญวันแม่ ในงานไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ Season 4
นายรักษิต
บุญนาค
นายชัยรัตน์
คําเกลา
นางสาวนิดาลักษณ์
คะโยธา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย “ซอด้วง” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวชนนิกานต์
มณีอนิ ทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเพลงไทยสากลหญิง จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 23 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวพจนา
จันทร์คํา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเพลงไทยสากลหญิง จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 23 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
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- รางวัล The Third Reward is Western Song จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ นครศรีธรรมราช
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้า จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายวัชรพงศ์
แซ่จิ๋ว
นางสาวกมลฉัตร
ช้อยเชื้อดี
นางสาวนภัสสร
แย้มกระจ่าง
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูป จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายเมธี
โชคสุขนิรันดร์
นางสาวสุรางคนา
แสงศรี
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายชัยณรงค์
นาคเสน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นายภานุถณ
ทัศสาคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องใช้ภายในห้องรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ
จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายณัฐดนัย
สาลีผล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
ลงภาชนะ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ
จังหวัดกาญจนบุรี
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวอมรรัตน์
ทองเพ็ง
นางสาวเจนจิรา
สิทธิพงษ์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องสบู่กระเจี๊ยบเขียว ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
นางสาวสุพัตรา
ริปูหนอง
นางสาวปิยฉัตร
ผดุงภักดิ์
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องชาข้าวกล้องงอก ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่
12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นางสาวทิพย์พัสษา
นิ่มอนงค์
นางสาวณัฐกานต์
สาลีสาย
นางสาวกันต์กนิษฐ์
สุริดล
- รางวัลเหรียญทองแดง เรื่องถังขยะพูดได้ ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นางสาวอมรรัตน์
ปานจันทร์
นายไพรัช
จันทร์ไข่
นายมานพ
สาภักดี
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ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลองค์การมาตรฐานเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “ห้องเรียนพุทโธโลยี” ประเภทแผนกวิชาสามัญ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
- รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภท
ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี “เครื่องทําลายเอกสารแบบ 3 in 1”
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2557
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูชุมชนสร้างคนดีเป็นศรีแผ่นดิน" โดย ท่านหญิง (หม่อมเจ้า)
มาลินีมงคลยุคลอมาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นางสาวจันทรา
ส่งศรี
- ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลสุดยอดครูดี ระดับจังหวัด จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการครูดีมีทุกวัน ประจําปี พ.ศ. 2557 ให้ไว้
ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางณัฐญา
อัมรินทร์
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางขนิษฐา
ภมรดล
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
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- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางราตรี
พรหมแท่น
- ได้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจํา 2557 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายสฤษดิ์
มาตกุล
นายอรทัยภ์
ทํามา
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
นางสาวเยาวเรศ
ไชยประเสริฐ
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส.
นางสาววิภาวรรณ
วงษ์โพธิ์
- ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้มคี วามสามารถดีเด่นและนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
จากกระทรวงศึกษาธิการ เนือ่ งในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
- ได้รับตําแหน่งเหรัญญิกคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
- ได้รับตําแหน่งนายกองค์การวิชาชีพระดับภาค จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ จังหวัดราชบุรี
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายภูมริ ัตน์
รัตน์วงพงษ์
นางสาวบงกช
แก้วปาน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ชา,ธัญพืช,
ดอกไม้อบแห้ง) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวอินทิรา
อนันต์ธนสาร
นางสาวพลอยพิชชา
นาโตนด
- รางวัลระดับเหรียญทอง ประกวดการพูดในที่สาธารณเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking
Contest) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ
ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
- รางวัลระดับเหรียญทอง การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประดิษฐ์ของที่ระลึกสําหรับตกแต่งบ้าน ระดับปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
- รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวธัญญลักณ์
มาเกิด
นางสาวอภิณญาณ
ครุฑวิลัย
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายชัยณรงค์
นาคเสน
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- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายณัฐดนัย
สาลีผล
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (7 หย่อง) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายจิรภัทร
เขาสมบูรณ์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 22
ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นางสาวชนิศา
นาคใหม่
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกอบอาหารว่างหรือยําและอาหารจานหลัก ระดับปวช.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 22
ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นายทรงพล
โพธิ์หริ ัญ
นางสาวอัญชนก
เฉลียวไวย์
นางสาวฤดีรัตน์
บํารุงชนม์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครื่องดื่ม (หญิง) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นางสาวมิรันตี
ศรีบุญเพ็ง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ จังหวัดราชบุรี
นายกฤษดา
เรืองวิทย์
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
วิชาประวัตศิ าสตร์ไทย ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปีการศึกษา 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
นางสาวกมลวรรณ
ศรีตองอ่อน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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- รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน เรื่องเครื่องกําหนดปริมาณกําหนดขนาดขนมไทย ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ในงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
นางสาวสโรชา
สิทธิวงษ์
นางสาวเจนจิรา
ปรางจันทร์
- รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน เรื่องสายหุม้ เบลท์คลายเครียด Belt Aroma Therapy
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ในงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
นางสาวสุพัตตรา
สุวรรณะศร
นางสาวจิตติพร
วรรณะภูติ
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง เรื่องดินน้ํามันจากเยื่อกระดาษ ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวธนพร
บัวมี
นางสาวรุ่งกัลยา
อ่านคําเพชร
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
- รางวัลเหรียญทองแดง เรื่องสีโปสเตอร์เพื่องานศิลปะ ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวณัฐชา
เกิดวัน
นางสาวอัญชิสา
ชวนเชาว์
นางสาวสุชาวดี
น้ําทิพทา
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ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

บุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รี ประกอบด้ ว ยผู้ บริ ห าร ครู ผู้ ส อน พนั ก งานราชการ ครู พิเ ศษ
ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 120 คน
ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
5

ผู้บริหาร

36

ครูผู้สอน
51

พนักงานราชการ
ครูพิเศษ

7

ข้าราชการพลเรือน
1

17

ลูกจ้างประจํา

3

ลูกจ้างชั่วคราว

สรุปอัตราข้าราชการครูแยกตามสาขาวิชา
ระดับ/ตาแหน่ง

ครู ค.ศ. 1 ครู ค.ศ. 2 ครู ค.ศ. 3 ครู ค.ศ. 4

รวม

ผู้บริหาร

-

-

5

-

5

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

1

7

4

-

12

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

-

3

1

-

4

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

-

1

1

-

2

สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป

-

2

3

-

5

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว

-

1

-

-

1

สาขาวิชาการบัญชี

1

2

2

1

6

สาขาวิชาการเลขานุการ

-

2

2

-

4

สาขาวิชาการขายและการตลาด

-

4

2

-

6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

6

1

-

7

สาขาวิชาการออกแบบ

-

3

-

-

3

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

-

1

-

-

1

2

32

21

1

56

รวม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน 4 สาขาวิชา 18 สาขางาน และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ใน 7 สาขาวิชา มีนักเรียน นักศึกษา แยกตามปีการศึกษาได้ดังนี้
สรุปจานวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

สาขาวิชา / สาขางาน

ปวช.

ปวส.

ปวช.

ปวส.

ปวช.

ปวส.

สาขาวิชาคหกรรม

212

-

211

-

211

9

1.1 สาขางานออกแบบเสื้อผ้า

16

-

14

-

13

-

1.2 สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า

19

-

7

-

-

-

1.3 สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น

-

-

-

-

10

-

1.4 สาขางานอาหารและโภชนาการ

95

-

105

-

99

-

1.5 สาขางานธุรกิจอาหาร

21

-

30

-

49

-

1.6 สาขางานคหกรรมการผลิต

61

-

49

-

26

-

1.7 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

-

-

6

-

14

-

2.

สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง

-

-

-

5

-

5

3.

สาขาวิชาการประกอบอาหาร

-

26

-

27

-

23

4.

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

99

-

125

-

139

-

4.1 สาขางานการท่องเที่ยว

99

-

93

-

76

-

4.2 สาขางานการโรงแรม

-

-

32

-

63

-

สาขาวิชาพณิชยการ

970

-

952

-

893

-

5.1 สาขางานการบัญชี

374

-

344

-

370

-

5.2 สาขางานการขาย

160

-

106

-

53

-

5.3 สาขางานการตลาด

-

-

44

-

63

-

5.4 สาขางานการเลขานุการ

174

-

190

-

128

-

5.5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

223

-

226

-

234

-

5.6 สาขางานธุรกิจค้าปลีก

39

-

27

-

11

-

5.7 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

-

-

15

-

34

16

6.

สาขาวิชาการบัญชี

-

109

-

132

-

124

7.

สาขาวิชาการตลาด

-

38

-

48

-

61

8.

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

-

57

-

49

-

71

1.

5.

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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สรุปจานวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามปีการศึกษา (ต่อ)
ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

สาขาวิชา / สาขางาน

ปวช.

ปวส.

ปวช.

ปวส.

ปวช.

ปวส.

-

94

-

79

-

90

9.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10.

สาขาวิชาศิลปกรรม

183

-

179

-

143

-

10.1 สาขางานการออกแบบ

83

-

80

-

66

-

10.2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

100

-

72

-

34

-

-

-

27

-

43

-

1,464

324

1,467

340

1,386

399

10.3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวม
รวมทั้งหมด

1,788

1,807

1,785

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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ข้อมูลงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ในปีการศึกษา 2555 – 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีเงินรายได้ของสถานศึกษาดังนี้
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม ปีการศึกษา 2555 - 2557
ปีการศึกษา

งบรายจ่าย

2555

2556

2557

งบบุคลากร

33,551,267.88

34,475,493.83

33,816,627.38

งบดําเนินงาน

6,818,499.40

6,854,270.00

6,142,092.17

0.00

802,890.00

0.00

งบเงินอุดหนุน

14,943,535.37

15,475,385.32

15,200,401.86

งบรายจ่ายอื่น

1,554,799.40

1,335,499.88

2,528,374.00

เงินรายได้สถานศึกษา

6,108,666.97

7,500,926.81

11,163,919.20

งบลงทุน

รวม

62,976,769.02

66,444,465.84

68,851,414.61

สรุปงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรในภาพรวม ปีการศึกษา 2555-2557
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2555

2556

2557

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

เงินรายได้สถานศึกษา

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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ข้อมูลงบประมาณเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ในปีการศึกษา 2555 – 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยมาเสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ปีการศึกษา 2555-2557
ปีการศึกษา
ข้อมูลรายจ่าย

2555
ภาคเรียนที่ 1

ค่าหนังสือเรียน

2556

ภาคเรียนที่ 2

2557

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

2,283,209.95

1,090,931.85

2,114,028.05

1,444,781.80

1,892,155.25

1,003,587.95

ค่าอุปกรณ์การเรียน

362,940.00

475,640.00

255,400.00

334,190.00

346,380.00

657,110.00

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,420,200.00

540,000.00

882,000.00

-

1,355,400.00

1,266,300.00

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

808,939.05

444,906.97

1,077,468.03

577,165.75

1,007,906.48

786,329.60

ค่าจัดการเรียนการสอน

203,550.00

8,043,890.00

248,300.00

8,008,850.00

56,500.00

7,621,850.00

5,078,839.00

10,595,368.82

4,607,196.08 10,364,987.55

4,658,341.73

11,335,177.55

รวม
รวมทั้งปีการศึกษา

15,674,207.82

14,972,183.63

15,993,519.28

สรุปงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ
ปีการศึกษา 2555-2557
10,000,000
8,000,000
6,000,000

4,000,000
2,000,000
2555

2556

ค่าหนังสือเรียน

ค่าอุปกรณการเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ค่าจัดการเรียนการสอน

2557
ค่าเครื่องแบบนักรียน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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ข้อมูลงบประมาณตามนโยบาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ในปีการศึกษา 2555 – 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามนโยบาย ปีการศึกษา 2555 - 2557
โครงการ

ปีการศึกษา
2555

2556

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

2557

1. อาชีวศึกษารวมใจช่วยภัยน้ําท่วม

900,000.00

-

-

900,000.00

2. ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุกทุกภัย

311,000.00

-

-

311,000.00

3. ศูนย์ซอ่ มสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

574,000.00

501,563.00

540,000.00

1,615,563.00

496,800.00

-

-

496,800.00

42,800.00

-

-

42,800.00

40,000.00

-

-

40,000.00

274,999.85

391,200.00

-

666,199.85

8. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ

200,000.00

-

497,500.00

697,500.00

9. พัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

159,999.40

-

-

159,999.40

10. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

84,000.00

-

-

84,000.00

11. คุณธรรมนําความรู้

40,000.00

85,000.00

-

125,000.00

78,200.00

78,000.00

83,000.00

239,200.00

75,000.00

67,500.00

45,000.00

187,500.00

-

20,000.00

-

20,000.00

-

80,000.00

-

80,000.00

-

39,999.98

38,500.00

78,499.98

4. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการด้านภาษา
ต่างประเทศ
5. พัฒนาครูวชิ าชีพ และครูวิชาพื้นฐานโดปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
6. พัฒนาผู้นําตามธรรมชาติ
7. ความร่วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ตอบสนองการผลิตและบริการในสาขาบริการ
สุขภาพและการท่องเที่ยวปิโตรเคมีอัญมณีการ
บริหารการจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวี
และอาหาร

12. การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ที่ยากจน
13. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
14. ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจกรรม
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
15. งานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ
16. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามนโยบาย ปีการศึกษา 2555 – 2557 (ต่อ)
โครงการ
17. ชุมนุลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

ปีการศึกษา
2555

2556

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

2557

-

40,000.00

-

40,000.00

-

159,999.98

204,999.04

364,999.02

-

333,936.90

227,500.00

561,436.90

-

330,000.00

49,994.56

379,994.56

90,000.00

96,199.11

43,000.00

229,199.11

-

38,560.00

-

38,560.00

-

10,000.00

-

10,000.00

-

-

58,424.40

58,424.40

-

-

358,305.21

358,305.21

-

-

560,075.19

560,075.19

27. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน

-

-

497,500.00

497,500.00

28. เทิดไท้มหาราชินี 73 ปี อาชีวะสร้างชาติ

-

-

90,000.00

90,000.00

3,366,799.25 2,271,958.97

3,293,798.40

8,932,556.62

ระดับชาติ ครัง้ ที่ 17
18. บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร
19. ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
20. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา
21. เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
22. อาชีวสร้างชาติ
23. ส่งเสริมการมีงานทําของผู้สําเร็จอาชีวศึกษา
เรียนจบพบงาน
24. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
25. ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
26. ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

รวบงบประมาณ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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ข้อมูลงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ในปีการศึกษา 2555 – 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ดังนี้
สรุปงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2557
ปีการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

2555

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

2556

2557

4,635,424.00

5,794,898.00

6,500,436.00

16,930,758.00

งบบริการวิชาชีพสูช่ ุมชน

731,229.40

888,166.90

956,900.00

2,576,296.30

งบสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

818,655.00

1,018,909.98

1,091,924.00

2,929,488.98

งบสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

808,995.00

1,248,599.11

1,373,100.00

3,430,694.11

งบสนับสนุนวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษา

3,447,601.00

3,00,7662.00

2,964,846.00

6,412,447.00

ค่าสาธารณูปโภค

1,428,183.36

1,838,120.37

1,775,535.95

5,041,839.68

235,290.00

1,748,553.30

1,624,305.00

3,608,148.30

12,105,377.76

12,537,247.66

16,287,046.95

40,929,672.37

งบพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
รวม

สรุปงบประมาณเพือ่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2557
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2555

2556

2557

งบพัฒนาบุคลากร

งบบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งบสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

งบสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งบสนับสนุนวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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แนวทางการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2555 – 2557
แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการตามคุณวุฒวิ ชิ าชีพ

พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการให้มีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพด้านธุรกิจและ
บริการ
3. วิจัยสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นธุรกิจและบริการ
4. พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์
6. เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีศกึ ษา
7. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
8. ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
9. พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ ในรอบปีการศึกษา 2555 – 2557
ตามแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 5 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
กลยุทธ์ที่ 8 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบริหารบุคลากรแนวใหม่
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 12 บริการวิชาชีพสูส่ ังคม
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 14 สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
การอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 16 เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
กลยุทธ์ที่ 17 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ ในรอบปีการศึกษา 2555 – 2557 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 20 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ที่ 23 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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สรุปผลการดาเนินงานโดยภาพรวมตามกลยุทธ์ ในรอบปีการศึกษา 2555 – 2557
ตามแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ในปีการศึกษา 2555 – 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จํานวน 11 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ มีผลการดําเนินงานสรุปเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด

1

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

4

4

-

-

-

-

2

1

1

-

-

-

-

3

6

6

-

-

-

-

4

1

1

-

-

-

-

5

3

3

-

-

-

-

6

7

4

-

3

-

-

7

2

2

-

-

-

-

8

2

2

-

-

-

-

9

3

3

-

-

-

-

10

3

3

-

-

-

-

11

2

2

-

-

-

-

12

2

2

-

-

-

-

13

1

1

-

-

-

-

14

2

2

-

-

-

-

15

3

3

-

-

-

-

16

2

2

-

-

-

-

17

4

4

-

-

-

-

18

2

2

-

-

-

-

19

1

1

-

-

-

-

20

2

2

-

-

-

-

21

4

4

-

-

-

-

22

1

1

-

-

-

-

23

2

2

-

-

-

-

รวม

60

57

-

3

-

-
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กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัตจิ ริง
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ํากว่า 2.00
4. สอนปรับพื้นฐาน
5. สอนซ่อมเสริม
6. โครงงานวิทยาศาสตร์
7. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์
8. วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
9. ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกวิทยาศาสตร์
10. การ์ตูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์
11. ฝึกคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย mind mapping
12. ฝึกทักษะด้วยแบบฝึกคณิตศาสตร์
13. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
14. สอนซ่อมเสริม
15. โครงงานวิชาชีพ
16. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
17. วันสุนทรภู่
18. วันภาษาไทยแห่งชาติ
19. ภาษาไทยวันละคํา
20. ประกวดแต่งกลอนและคําขวัญวันแม่แห่งชาติ
21. ประกวดแต่งกลอนและคําขวัญวันพ่อแห่งชาติ
22. โครงงานภาษาอังกฤษ
23. จัดปูายนิเทศความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
24. ภาษาอังกฤษวันละคํา
25. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
26. ส่งเสริมผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ e-mail
27. ส่งเสริมผู้สอนจัดทํา e-book
28. การผลิตบทเรียนอินเตอร์เน็ต
29. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ความรู้และเทคโนโลยี
30. แข่งขันประกอบเครื่องและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)
31. พัฒนาและเผยแพร่ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษา
32. ส่งเสริมการออกแบบ webpage
33. การสร้างสื่อแอนิเมชัน
34. การตอบปัญหาทางวิชาการ
35. การซ่อมบํารุงระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ

ตัวชี้วัด (KPI)
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

75

77

80

91.55

91.64

93.79

75

77

80

78

83

87

75

77

80

78.19

79.83

80.06

75

77

80

79

81

88

เกณฑ์ที่กําหนดตามชัน้ ปี
1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างเป็นระบบ
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารด้านการ
ฟัง การอ่าน การเขียน และการสนมนาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัตงิ านอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
3. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
4. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
5. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
6. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
7. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
8. การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา
9. ไหว้ครูช่างศิลปกรรม

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)
2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

75

77

80

100

100

100

ค่านิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เตือนก่อนรีไทร์
3. สอนซ่อมเสริม
4. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ําหว่า 2.00
6. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
8. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นการปฏิบัตจิ ริง
9. ปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา
10. แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
11. ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
12. ศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา
13. จัดองค์ความรู้ในการสร้างผูป้ ระกอบการใหม่
14. ประชาสัมพันธ์ SMEs วอศ.สุพรรณบุรี
15. จัดตัง้ บริษัทจําลอง
16. จําหน่ายเค้กเทศกาลปีใหม่
17. การหารายได้ระหว่างเรียน
18. โครงการภายใต้การนิเทศ
19. ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร

ตัวชี้วัด (KPI)
3.1 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

75

77

80

89.54

65.73

73.79

75

77

80

87.09

87.65

82.85

75

77

80

100

94.57

99.00

75

77

80

100

95.97

98.88

60

61

62

88.27

88.81

90.80

62

63

64

66.01

68.81

70.00

เรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.2 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
3.3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
3.4 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
3.5 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถาน
ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบ
อาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ตัวชี้วัด (KPI)
4.1 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มคี ุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

76

78

80

100

100

100

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 5
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. จัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
2. นิเทศการสอนของครูผู้สอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การอบรมเทคนิค วิธีสอน และการสร้างสื่อการสอนแก่ครู
4. ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
6. มหกรรมโครงการวิชาชีพ
7. ธนาคารโรงเรียน
8. ฝึกปฏิบัตกิ ารขายตรง (Direct Sales)
9. อาหารครบวงจร
10. คหกรรมบริการ
11. ฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการ

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 5
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ตัวชี้วัด (KPI)
5.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

76

78

80

100

100

100

4.00

4.20

4.30

4.31

4.38

4.48

100

100

100

100

100

100

เรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ
5.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน
ของผู้สอน
5.3 ร้อยละของสาขางานที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษา
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลการใช้ครุภัณฑ์การศึกษา
4. จัดทําระบบความปลอดภัยของห้องเรียน
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย
6. ปรับปรุงส้วมตามมาตรฐานส้วม HAS
7. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
8. จัดระบบจราจรในสถานศึกษา
9. การระดมทรัพยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. พิธีมอบทุนการศึกษา
11. พัฒนาศักยภาพให้การบริการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด (KPI)
6.1 ร้อยละของงบประมาณที่จัดซือ้ วัสดุฝึก อุปกรณ์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

16

17

18

22.43

16.25

60.67

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

ต่อ

ต่อ

ต่อ

ต่อ

ต่อ

ต่อ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนต่องบดําเนินการ
6.2 จํานวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครัง้
ของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
6.3 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

6.4 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วทิ ยบริการ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

6.5 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และ

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ ารเหมาะสมกับวิชาที่เรียน

อุปกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 6 (ต่อ)

ตัวชี้วัด (KPI)
6.6 ร้อยละของสาขางานที่จัดระดมความปลอดภัยของ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

75

77

80

78

80

87

25

27

30

556

109

193

ครัง้

ครัง้

ครัง้

ครัง้

ครัง้

ครัง้

สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่างมี
คุณภาพ
6.7 จํานวนครัง้ หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 7
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. ผู้ประสานสิบทิศ
3. สมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
4. ผู้ปกครองเครือข่าย
5. วิจัยปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียน
6. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
7. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 7
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D

ตัวชี้วัด (KPI)
7.1 จํานวนครัง้ ของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
7.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรก

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

25

27

30

34

34

34

ครัง้

ครัง้

ครัง้

ครัง้

ครัง้

ครัง้

30

25

20

2.21

2.5

2.00

เข้า
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กลยุทธ์ที่ 8
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
2. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
3. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
5. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
8. มหกรรมโครงการวิชาชีพ
9. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
10. สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
11. ธนาคารขยะ

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 8
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ตัวชี้วัด (KPI)
8.1 ร้อยละของสาขางานที่มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

70

75

80

100

100

100

70

75

80

100

100

100

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี ามใน
วิชาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพันธ์
8.2 ร้อยละของสาขางานที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 9
พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. เชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
3. ครูดีเด่นประจําปี
4. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
5. ฝึกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 9
พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่

ตัวชี้วัด (KPI)
9.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

90

95

100

100

100

100

2

3

5

3

4

5

2

3

5

5.73

26.82

29.23

ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
9.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาหรืทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
9.3 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้
แลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 10
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. ส่งเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
2. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
3. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 10
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตัวชี้วัด (KPI)
10.1 จํานวนครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
10.2 จํานวนบุคลากรที่เพิ่มวุฒิทางการศึกษา
10.3 ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

1

1

1

4

3

2

คน

คน

คน

คน

คน

คน

1

1

1

1

1

1

คน

คน

คน

คน

คน

คน

90

95

100

100

100

100

หน้าที่ที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 11
เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
2. พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 11
เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
11.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

70

80

90

100

100

100

3

4

5

37

56

26

การส่งเสริมสวัสดิการ
11.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณและยกย่อง

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 12
บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
2. อบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
4. Fix it Center
5. ปฏิบัตริ าชการร่วมกับจังหวัดอื่น

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 12
บริการวิชาชีพสู่สังคม

ตัวชี้วัด (KPI)
12.1 ร้อยละของสาขางานที่จัดกิจกรรมหรือโครงการที่

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

100

100

100

100

100

100

0.5

0.6

0.7

4.76

4.80

5.04

ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี
12.2 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงในการดําเนินการ
บริการวิชาชีพต่องบดําเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 13
พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1. จัดทําคู่มอื นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอน

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 13
พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ตัวชี้วัด (KPI)
13.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

75

77

80

100

100

100
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กลยุทธ์ที่ 14
สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
1. แนะแนวการศึกษาต่อด้านการอาชีวศึกษา
2. เปิดสอนสาขางานออกแบบเสื้อผ้า

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 14
สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

14.1 ร้อยละของผลการรับผู้เรียน ระดับ ปวช.

80

90

100

100

100

100

14.2 ร้อยละของผลการรับผู้เรียน ระดับ ปวส.

80

90

100

100

100

100
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กลยุทธ์ที่ 15
เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
2. นิเทศ ติดตามการฝึกงาน
3. ทําสัญญาฝึกนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
4. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
5. ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา
7. พัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ก่อนเข้าสูส่ ถานประกอบการ
8. การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา
9. พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรภายนอก
11. จัดทําทําเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 15
เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

15.1 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา

25

30

35

48

142

191

ระบบทวิภาคีและ/หรือ ระบบปกติร่วมกับ

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

4.00

4.10

4.20

4.31

4.61

4.05

90

90

90

100

100

100

สถานศึกษา
15.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ ําเร็จการศึกษา
15.3 ร้อยละของสาขาวิชาที่มกี ารจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
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กลยุทธ์ที่ 16
เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยเครือข่าย
2. วิจัยในชั้นเรียน
3. การจัดทํางานวิจัยของครูแต่ละแผนกวิชา
4. ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน
5. พัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 16
เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย

ตัวชี้วัด (KPI)
16.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่สามารถจัดทํางานวิจัยในชั้น

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
16.2 ร้อยละของสาขางานที่ครูสามารถจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ หรือ
ได้รับรางวัล
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กลยุทธ์ที่ 17
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยเครือข่าย
2. วิจัยในชั้นเรียน
3. การจัดทําวิจัยของครูแต่ละแผนกวิชา
4. ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน
5. พัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 17
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

100

100

100

100

100

100

3

3

3

303

315

357

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

1.10

1.10

1.10

5.26

6.75

7.23

17.4 จํานวนครั้งและจํานวนช่องทางของการเผยแพร่

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

4 ช่อง

4 ช่อง

4 ช่อง

4 ช่อง

4 ช่อง

4 ช่อง

งานวิจัย และโครงงาน

ทางต่อ ทางต่อ ทางต่อ ทางต่อ ทางต่อ ทางต่อ

17.1 ร้อยละของสาขางานที่มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ วานวิจัย และโครงงาน
17.2 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ และ/หรือ ได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาติ
17.3 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงในการดําเนินงาน
ด้านวิจัยต่องบดําเนินการ

ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 18
พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1. จัดทําแผนพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 18
พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
18.1 ร้อยละของผู้เรียนที่คุณลักษณะที่เป็นไปตาม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

80

80

80

100

100

100

5

5

5

21

20

24

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
18.2 จํานวนรางวัลที่ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากองค์กร
ภายนอก

รางวัล รางวัล

รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 19
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1. วารสารประชาสัมพันธ์
2. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
3. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เรียนที่มีต่อเอกลักษณ์ และแนวทางการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 19
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด (KPI)
19.1 ร้อยละของบุคลากรและผู้เรียนที่มีต่อเอกลักษณ์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

80

80

80

100

100

100

และแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 20
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของงานในฝุาย
2. ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของงานในฝุาย

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 20
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ตัวชี้วัด (KPI)
20.1 ระดับคุณภาพของประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

4.50

4.50

4.50

5.00

5.00

5.00

4.50

4.50

4.50

5.00

5.00

5.00

งานในฝุาย
20.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของงานในฝุาย

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557

63

กลยุทธ์ที่ 21
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2555-2557
2. จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารสถานศึกษาประจําปี
3. ติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปี
4. จัดทําแผนและกลไกการบริหารความเสี่ยง
5. จ้างครูพิเศษในสาขาที่ขาดแคลนครู
6. ขออัตราเพื่อบรรจุครูเพิ่ม

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 21
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

ตัวชี้วัด (KPI)
21.1 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

4.50

4.50

4.50

4.67

4.67

4.74

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.71

100

100

100

100

100

100

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

ต่อ

ต่อ

ต่อ

ต่อ

ต่อ

ต่อ

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
21.2 ระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
21.3 ร้อยละของสาขางานที่ผู้สอนประจํามีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 คน ต่อ ผู้เรียน
35 คน
21.4 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน
25 คน 25 คน 25 คน 25 คน 28 คน 31 คน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 22
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีขอ้ มูลครบทุกด้าน
3. พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 22
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด (KPI)
22.1 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

4.50

4.50

4.50

4.69

4.72

4.51

บริหารจัดการและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ์ที่ 23
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. จัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตามมาตรฐาน QA
5. ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
6. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแผนกวิชาโดยคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
7. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพแก่บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
8. จัดทําแผนกํากับ ติดตาม
9. การเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 23
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
23.1 ระดับคุณภาพของระบบกลไกในการประกัน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2555

2556

2557

4.50

4.50

4.50

5.00

-

-

4.50

4.50

4.50

5.00

-

-

คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
23.2 ระดับคุณภาพประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
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