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เดินตามพ่อ...อย่างพอเพียง
...การพั ฒ นาประเทศจ าเป็ น ต้ อ งท าตามล าดั บ ขั้ น ต้ อ งสร้ า งพื้ น ฐาน คื อ ความ
พอมีพ อกิ น พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุป กรณ์ที่
ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พืน้ ฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
สร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเท
สร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึน้ ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์
กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่อง
ต่าง ๆ ขึน้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะกาหนดเป้าหมายและแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564
ซึ่ง บุ คลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัย ได้ร่ว มกันจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วางแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลั ย และใช้ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนให้ ตรงต่อความ
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ผู้ ป กครอง และชุ ม ชน ตลอดจนให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การ
ดาเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ดังกล่าว ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 การพัฒนาสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา
ส่วนที่ 5 บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 6 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย และคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้
ร่ว มมือร่ ว มใจกัน จั ดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ พรรณบุรี ปี
การศึกษา 2561 – 2564 จนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มกราคม 2561

ควำมเป็นมำ
เป้ าหมายการปฏิรู ป การศึ กษาในทศวรรษที่ ส อง มุ่ งเน้น การพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและดาเนินการจนบรรลุผลใน
ที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกัน คุณภาพภายในสถานศึก ษา และให้ ถือ ว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็นส่ ว นหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กาหนดไว้ในหมวด 6 มาตรา 48)
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงกาหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ตามวรรคสอง มาตรา 47) เพื่อให้สอดรับกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และให้เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา และการ
ประกันคุณภาพภายนอก จึงได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ซึ่งได้มีการนาไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ในเล่ม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่ 2 เมษายน 2553 ทาให้มีผลบังคับใช้แล้ว
กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก ในส่วนของการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้ส ถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยการส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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7) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ให้ เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว วิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุพรรณบุรีจึงได้ร่ว มกันจัดทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 – 2564 ขึ้น เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม การดาเนินงานจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
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1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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บทที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุ มชน
1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์
สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดของภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีพื้นที่ราบลุ่มตามแนวล้าน้้าท่าจีน ส่วนใหญ่เป็นนาไร่และป่า ประชากรประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรม ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางทิศเหนือเป็นที่ราบ มีภูเขาบ้างเป็นบางตอนในท้องที่เดิมบาง
นางบวช และอู่ทอง แต่เป็นภูเขาเล็ก ๆ ส่วนตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยตลอดทางทิศตะวันตกและทิศเหนือมีป่า
และภูเขามากในเขตอ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 15
องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวง 90 องศา 17 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่
สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 3-10 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
3,348,755 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร
(ตามทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโ ลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง คือ ทิศเหนือติดต่อจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดอ่างทอง จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี ทิศใต้ติดต่อจังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
1.1.2 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าแนกลักษณะตามระดับความสูงของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ และ
บางส่วนเป็นที่ราบสูง โดยมีความลาดเทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดตลอด
แนวตั้งแต่เหนือจรดใต้บริเวณพื้นที่ต่้าสุดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ของจังหวัดส่วนใหญ่เหมาะส้าหรับ
การท้านา มีแม่น้า ล้าคลอง หนอง บึงอยู่ทั่วไปมีแม่น้าท่าจีน หรือแม่น้าสุพรรณบุรีเป็นแม่น้าสายส้าคัญ ที่ไหล
ผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุดในฤดูฝนจะมีน้าหลากไหลบ่ามีน้าท่วมขัง ในที่ราบลุ่มท้าให้เกิดน้้าท่วมในบางท้องที่เช่น
ในเขตอ้าเภอสองพี่น้องและอ้าเภอบางปลาม้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในเขตอ้าเภออู่ทองทอดขึ้นไปทางเหนือ
ขนานกับเส้นกั้นเขตแดน ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจั งหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดเทระหว่าง 2-8 เปอร์เซ็นต์ สลับกับเนินเขาส่วนด้านตะวันตก ของอ้าเภอด่านช้าง มีสภาพพื้นที่ที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาดสลับลอนชั้น จนถึงเทือกเขาสูงชันเป็นเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยภูเขา
สู ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ภู เ ขาและมี ย อดเขาสู ง สุ ด อยู่ ใกล้ กั บ บ้ า นห้ ว ยดิ น ด้ า สู ง ประมาณ 1,002 เมตร เหนื อ
ระดับน้้าทะเลปานกลาง
1.1.3 สภาพภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น กล่าวคือ ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ลมฝ่ายใต้ พัดผ่านตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต้ ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นพฤษภาคมถึ ง กลางเดื อ นตุ ล าคม และฤดู ห นาว ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
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ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายใต้พัดผ่าน ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนเมษายน อุณหภูมิ 40.3 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
1.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน สภาพของดินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี มีความเหมาะสมกับการท้านา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผลต่าง ๆ
การปลู กหญ้า เลี้ ย งสั ตว์ท้า ทุ่งหญ้าเลี้ ย งสั ตว์ถาวรส้ า หรับการปศุสั ตว์ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติของดินทั้ ง
กายภาพและเคมี ในด้านเนื้อดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการอุ้มน้้า ชนิดของแร่ดิน ดินเหนียวและ
ปริมาณแร่ธาตุของดิน
แหล่งน้า แม่น้าสายส้าคัญและเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากรในจังหวัด
ได้แก่ แม่น้าท่าจีน หรือแม่น้าสุพรรณบุรี และห้วยกระเสียว แม่น้าท่าจีนแยกจากแม่น้าเจ้าพระยาที่อ้าเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไหลลงทิศใต้เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่อ้าเภอเดิมบางนางบวชแล้วไหลผ่านอ้าเภอสามชุก
อ้าเภอศรีประจันต์ อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ้าเภอบางปลาม้า และอ้าเภอสองพี่น้องตามล้าดับ ปลายน้้าของ
แม่น้าสายนี้จะไหลลงสู่อ่าวไทยที่ จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนห้วยกระเสียวเป็นสาขาที่ส้าคัญของแม่น้าสุพรรณบุรี
เกิดจากล้าน้้าต่าง ๆ ที่ไหลมาจากทางใต้ อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และเขาพุก้า รวมทั้งเขาพระ ทุ่งดินด้า
ตอนใต้ลงมา ทางน้้าเหล่านี้จะไหลมารวมกันที่ด้านตะวันตกของอ้าเภอด่านช้าง กลายเป็นห้วยกระเสี ยวแล้วไหล
มาทางตะวันออกผ่านที่ราบสูงลงสู่แม่น้าสุพรรณบุรี ที่อ้าเภอสามชุก เป็นล้าน้าที่มีน้าไหลตลอดปี
ป่าไม้ จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมดจ้านวน 3,348,755 ไร่ ถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จ้ า นวน 7 แห่ ง เนื้ อ ที่ ร วมกั น ทั้ ง หมด 825,102.52 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 24.64 ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด โดยมี พื้ น ที่ ป่ า
ธรรมชาติกระจายอยู่ทางตอนเหนือและทางด้านตะวันตก ภายในเขตอ้าเภอด่านช้าง อ้าเภอหนองหญ้าไซ
อ้าเภออู่ทอง และอ้าเภอสองพี่น้อง ชนิดป่ามีตั้งแต่ป่าทุ่ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าสนเขา ไม้ที่
มีค่าทางเศรษฐกิจได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ พะยูง ชิงชัน ประดู่ตะเคียนทอง ยมหอม เป็นต้น
แร่ธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรีมีปริมาณแร่ธาตุแต่ไม่มากนัก พบแร่ส้าคัญบางชนิดเท่านั้น เช่น ดีบุก พบ
บริเวณเขาโยตุงทางตอนเหนือของอ้าเภอด่านช้าง นอกจากนี้ยังพบใยหินแกรนิต และหินปูนใช้ในการก่อสร้าง
บริเวณเขาใหญ่ทางตะวันตก และเขาทางด้านตะวันออกและตะวันตก ระหว่างเส้นทางอู่ทองถึงอ้าเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งบริเวณเขื่อนกระเสียว อ้าเภอด่านช้าง กิจการด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของจังหวัด
สุพรรณบุรี จึงมีขอบเขตจ้ากัด โดยจะมีเฉพาะการท้าเหมืองแร่หินปูน หินอุตสาหกรรมเท่านั้น
1.1.5 ด้านเศรษฐกิจ
จังหวัดสุพรรณบุรีถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอาชีพท้าการเกษตรเป็นหลัก มีแหล่งน้้าธรรมชาติ การ
ชลประทานเหมาะสมแก่การเกษตร พื้น ที่ที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ อ้าเภอเมืองสุ พรรณบุรี อ้าเภอบางปลาม้า
การเกษตรกรรมส้าคัญ ได้แก่ การกสิกรรม การท้านา ท้าสวน ท้าไร่ เป็นอาชีพหลักของประชากรมากกว่าร้อย
ละ 80 ดังนั้นอาชีพที่ส้าคัญของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี คือ การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม มีการท้านาข้าว
หน้า | 2

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564

การปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับจ้างและการประกอบธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางบริการด้วย
1.1.5 ด้านสังคม
ประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยเชื้อชาติไทย พวน จีน ลาว กะเหรี่ยง โดยกระจัดกระจาย
อยู่ ในท้องที่อ้าเภอต่าง ๆ โดยชนกลุ่ มน้ อยที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตสุ พรรณบุรี ปัจจุบันได้มีการผสม
กลมกลืนจนกลายเป็นคนเชื้อชาติไทยในปัจจุบัน จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ้าเภอ
110 ต้าบล 1,007 หมู่บ้าน
1.2 ข้อมูลสถานศึกษา
1.2.1 ประวัติวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2484 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 80.80
ตารางวา เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี” ในปี พ.ศ.
2516 ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ” และในปี พ.ศ. 2525 ได้ รั บ การยกฐานะเป็ น
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
พ.ศ. 2484
เปิดท้าการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2495
เปิดสอนถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2501
เปิดสอนหลักสูตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2519
เปิดสอนสาขาวิชาพาณิชยการ
พ.ศ. 2522
เปิดสอนภาคนอกเวลาสาขาวิชาพาณิชยการ และรับนักเรียนชายเข้าเรียน
พ.ศ. 2524
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 เปิดสอนสาขาวิชา
ศิลปประยุกต์ รับนักเรียนชายและหญิงเข้าเรียน นักเรียนชายเริ่มเรียน
นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
พ.ศ. 2525
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2526
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2530
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การถ่ายภาพ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
พ.ศ. 2538
ได้ยุบสาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปวท. และได้เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาการ
เลขานุการและใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538
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พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคีธุรกิจสถานพยาบาลร่วมกับ
โรงพยาบาลศุภมิตร
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมาเปลี่ยนมาใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2540
จัดท้าธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการห้อง Internet
เพื่อให้นักเรียนท้าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้รับ
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
จ้านวน 20 ชุด
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้าง
ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องพักอาจารย์เวร
จัดตั้งศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจ้าหน่ายสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และ
สร้างหลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ท้ากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษา และบุคคลภายนอก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการ
โรงแรม ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการท่องเที่ยว ระบบ
ทวิภาคี เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

หน้า | 4

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม และสาขางานการท่องเที่ยว ระบบทวิภาคี เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการตลาด สาขางาน
การจัดการทั่วไป และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานมัลติมีเดีย สาขางาน
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ และสาขางานการจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์

1.2.2 สัญลักษณ์ประจำวิทยำลัย
สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์
ประจ้าวิทยาลัย

สีประจ้าวิทยาลัย
สีเขียว-สีเหลือง

ดอกไม้ประจ้าวิทยาลัย
ดอกสร้อยอินทนิล

1.2.3 ปรัชญำสถำนศึกษำ (College Philosophy)
“ ทักษะดี มีคุณธรรม น้าวิชาการ ”
(Excellence in Skills, Morality and Academic)
1.2.4 เอกลักษณ์สถำนศึกษำ (College Uniqueness)
“ แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้าวิชาชีพ ”
(Resources, Morality and Academic Professional Skill)
1.2.5 อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษำ (Student Identity)
“ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ”
(Excellence in Skills and Fledged Moral)
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1.2.7 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของวิทยำลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารทรัพยากร

รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานการบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
• งานความรวมมือ
• งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

คณะกรรมการวิทยาลัย
รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนา
กิจการ นร. นศ.

รอง ผอ.
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
• งานวิทยบริการและหองสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
• แผนกวิชาคหกรรม
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการขายและการตลาด
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาการเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการออกแบบ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟิก
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1.2.8 เกียรติและควำมภำคภูมิใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับ
รางวัลและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลองค์การมาตรฐานเหรียญทองระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง จากส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศการ
แข่งขัน ทักษะวิช าชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
จังหวัดหนองคาย
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “Science Tech” ประเภทแผนกวิชาสามัญ จากส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา 2557
รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลาประเภทสวยงาม จากจังหวัดสุพรรณบุรี ในวโรกาสวันปิย
มหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทต่อยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี “เครื่องท้าลายเอกสารแบบ 3 in 1”
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจ้าปี 2557 จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
ได้รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติคุณ “ครูชุ มชนสร้า งคนดีเ ป็นศรีแ ผ่ นดิ น ” โดยท่า นหญิ ง (หม่ อมเจ้า )
มาลินี มงคลยุ คลอมาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ให้ ไว้ ณ วันที่ 8
ตุลาคม พ.ศ. 2557
นางสาวจันทรา
ส่งศรี
ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
รางวัลสุดยอดครูดีระดับจังหวัด จากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา โครงการครูดีมีทุกวัน ประจ้าปี พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา
อยู่ส้าราญ
รางวัลครู ผู้ส อนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น จากคุรุส ภา ให้ ไว้ ณ วันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางณัฐญา
อัมรินทร์
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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 จาก คุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ์
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2557
นางราตรี
พรหมแท่น
ได้เ ครื่ อ งหมายเชิด ชูเกี ย รติ “หนึ่ง แสนครู ดี ” ประจ้า 2557 จากคุรุ ส ภา ให้ ไว้ ณ วันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายสฤษดิ์
มาตกุล
นายอรทัยภ์
ท้ามา
การน้าเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษาระดับชาติ ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิ จัย
อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์
นางภิญญดา
อยู่ส้าราญ
นางณัฐญา
อัมรินทร์
นางสาวกนกวรรณ
ส่งสมบูรณ์
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ้าปี 2557 จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
นางวันทนา
โพธิ์รัง
นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
นายนนท์
เกตุพรม
นางสาวฉัตรระวี
ศรีค้า
นางสาวศรัณยา
เอมอินทร์
นางสมใจ
บุญมี
นางเพียรใจ
ม่วงภาษี
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นางอนัญญา
เวียงสีมา
นางสาวพรรณี
สุคันธิน
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวกนกวรรณ
ส่งสมบูรณ์
นายกิติพงศ์
โกวิทวณิชชา
นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
นางนิภา
สุทธิบุตร
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นายเอกลักษณ์
พุ่มโต
นางสาววิราวรรณ
สายแก้ว
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นั กเรี ย นรางวัล พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าสยามบรมราชกุม ารี ประจ้า ปี
การศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
นางสาวเยาวเรศ
ไชยประเสริฐ
นักศึกษารางวัล พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี ประจ้าปี
การศึกษา 2557 ระดับ ปวส.
นางสาววิภาวรรณ
วงษ์โพธิ์
ได้ รั บ โล่ เ กี ย รติ คุ ณ เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถดี เ ด่ น และน้ า ชื่ อ เสี ย งมาสู่ ป ระเทศชาติ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ้าปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
ได้รับรางวัลจากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจ้าปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองคาย ดังนี้
 ต้าแหน่งเหรัญญิกคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย
นายภูมิรัตน์
รัตน์วงพงษ์
นางสาวบงกช
แก้วปาน
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ชา,ธัญพืช,
ดอกไม้อบแห้ง)
นางสาวอินทิรา
อนันต์ธนสาร
นางสาวพลอยพิชชา
นาโตนด
 รางวัลระดับเหรียญทอง ประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public
Speaking Contest)
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
 รางวัลระดับเหรียญทอง การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับปวส.
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
 รางวัลระดับเหรียญทอง การประดิษฐ์ของที่ระลึกส้าหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส.
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
 รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดท้าและเสนอขายรายการน้าเที่ยว
นางสาวธัญญลักณ์
มาเกิด
นางสาวอภิณญาณ
ครุฑวิลัย
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย)
นายชัยณรงค์
นาคเสน
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงสากล (ชาย)
นายณัฐดนัย
สาลีผล
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดดนตรีไทย “ขิมสาย (7 หย่อง)”
นายจิรภัทร
เขาสมบูรณ์
ได้รับรางวัลจากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ วิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ระหว่าง
วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี ดังนี้
 ต้าแหน่งนายกองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
 รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นางสาวชนิศา
นาคใหม่
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 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกอบอาหารว่างหรือย้าและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช.
นายทรงพล
โพธิ์หิรัญ
นางสาวอัญชนก
เฉลียวไวย์
นางสาวฤดีรัตน์
บ้ารุงชนม์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครื่องดื่ม (หญิง)
นางสาวมิรันตี
ศรีบุญเพ็ง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม (ชาย)
นายกฤษดา
เรืองวิทย์
ได้รับรางวัลจากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ วิชาชีพและทักษะพื้นฐานในงานประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ้าปีการศึกษา 2557 ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
นางสาวกมลวรรณ
ศรีตองอ่อน
ได้รับรางวัลจากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ
ภาค ภาคกลาง ในงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม
พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดังนี้
 รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่อง เครื่องก้าหนดปริมาณก้าหนดขนาดขนมไทย ประเภทที่
2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
นางสาวสโรชา
สิทธิวงษ์
นางสาวเจนจิรา
ปรางจันทร์
 รางวัล ชมเชยระดับ เหรียญเงิน เรื่องสายหุ้ มเบลท์คลายเครียด (Belt Aroma Therapy)
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป
นางสาวสุพัตตรา
สุวรรณะศร
นางสาวจิตติพร
วรรณะภูติ
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
ได้รับรางวัลจากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
 รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง ดินน้้ามันจากเยื่อกระดาษ ระดับ ปวช.
นางสาวธนพร
บัวมี
นางสาวรุ่งกัลยา
อ่านค้าเพชร
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
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 รางวัลเหรียญทองแดง เรื่องสีโปสเตอร์เพื่องานศิลปะ ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐชา
เกิดวัน
นางสาวอัญชิสา
ชวนเชาว์
นางสาวสุชาวดี
น้้าทิพทา
ปีการศึกษา 2558
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัล สถานศึก ษาดีเด่ น ด้านคุณ ธรรมและจริย ธรรม จากธนาคารออมสิ น โครงการประกวด
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2558
สถานศึกษารางวัล พระราชทาน ประจ้าปี การศึกษา 2558 จากส้ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจ้าปี 2558จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดีมาก
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจ้าปีการศึกษา 2558
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ
ครั้งที่ 25 ประจ้าปีการศึกษา 2558
เข้ารอบ 1 ใน 20 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็น
ผู้ป ระกอบการ การประกวดแผนธุรกิจ “ผลิตภัณฑ์ข้าวตังไรซ์เบอรรี่หน้า ปลาสลิ ดหยองน้้า พริกเผา” ของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์
บุคลากรดีเด่น
ได้รับเครื่องหมายเชิชูเกียรติ “คุรสุ ดุดี” จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
รางวัลครูชุมชนคนสร้างชาติตามรอยเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จากท่านหญิง (หม่อมเจ้า)
ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ผู้ มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจ้าปี 2558 ประทาน ณ วันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2558
นางณัฐญา
อัมรินทร์
รางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ ภ ายในบ้ า นจากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา/
อาชีว ศึกษา (ปวช.) ในฐานะอาจารย์ ที่ ป รึก ษา จากส้ านักงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อมจั งหวั ด
สุพรรณบุรี ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวั สดุเหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558
นางภิญญดา
อยู่ส้าราญ
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ได้รับ เครื่ องหมายเชิดชูเกีย รติ “หนึ่งแสนครูดี ” ประจ้าปี 2558 จากคุรุส ภา ให้ ไว้ ณ วันที่ 6
ตุลาคม พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
นางสาวงามพรรณ
สุมูลเวช
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
นายสุทธิ
อัมรินทร์
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิศิลปะดีเด่น จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.
2558
นางพรสวรรค์
สระบัว
รางวั ล ข้ า ราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาดีเ ด่ น ประจ้ าปี 2558 จากอาชีว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559
นางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
นางทองพราว
ฮวบหิน
นางภิญญดา
อยู่ส้าราญ
นางพรสวรรค์
สระบัว
นางกานต์สิรี
อู่อรุณ
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ์
นางราตรี
พรหมแท่น
นายสฤษดิ์
มาตกุล
นางอารยา
เจริญพร
นางสาวรัชดาภรณ์
ตันติก้าธน
นางสาวสมฤดี
ค้าภาษี
นายคมสันต์
พรหมศร
นายสมภพ
อุตสาหะ
นายธัฐเชษฐ์
ช่วยค้้าชู
นายเศวตโชติ
บุญจีน
นายจารึก
ศรีนาค
นางสาวสุพิชญา
รักแดง
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นางสาวศิริภา
จิตผ่อง
นางสาวกนกพร
น้อยแสง
นายรัฐนันท์
เสียงเสนาะ
หน้า | 14

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564

นางสาวงามพรรณ
สุมูลเวช
นางสาววรารัตน์
โรจน์ทนงค์
นางจินดา
สิงห์เสริมวงษ์
นางสาวธนาภา
แก้วมณี
นางสาวเกสร
อินทร์สว่าง
นายพัชรวัฒน์
สกุลพราหมณ์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นั กเรี ย นรางวัล พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าสยามบรมราชกุม ารี ประจ้า ปี
การศึกษา 2558 ระดับ ปวช.
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา “อาเซี่ยนสกุลเกมส์ครั้งที่ 7” ประจ้าปี 2558 ณ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเภทกีฬาเนตบอล
นางสาวธนัฎฐา
ขวัญกุล
รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน โครงการประกวด
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2558
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
รางวัลเยาวชนดีเด่น จากจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ้าปี 2558
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
รางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ ภ ายในบ้ า นจากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา/
อาชีวศึกษา (ปวช.) จากส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัดสุเหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นายรักษิต
บุญนาค
ได้รั บ รางวั ล จากส้ านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาในการแข่ง ขันทัก ษะวิช าชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และจั ดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 30
มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท้าและเสนอขายรายการน้าเที่ยว ระดับ ปวช.
นางสาวจิตติพร
วรรณภูติ
นางสาวภัทราภรณ์
ไตรเวทย์
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น
นางสาวณัฐกานต์
สาลีสาย
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
นายพิชยุตม์
ทับทองดี
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ
นางสาวณัฐชา
สุริยวงศ์
นายกิตตินันท์
กุลพิพัฒน์รัตน์
ได้รับรางวัลจากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ประจ้าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-18
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกาแฟโบราณ
นางสาวกาญจนาพร
เฮงตระกูล
นางสาววรสสุคนธ์
เณรนุราช
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดท้าและเสนอขายรายการน้าเที่ยว ระดับ ปวส.
นางสาวศิริลักษณ์
อินทญาติ
นางสาวสุนิสา
พุฒิวรรธนะ
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย
นายณัฐพงศ์
แพจั่น
นางสาวอมรรัตน์
เกตุอุดม
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและการตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ
15-20 ปี ระดับ ปวช.
นางสาวพิมพ์วิภา
ไชยวิเศษ
นางสาวธันย์ชนก
เรืองศิริ
นางสาวจุฑาภรณ์
พิมพขันธ์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้แบบไทย ปวส.
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทราชา
สอนกลิ่น
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะโปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.
นางสาวณัฐนันท์
น้้าใจดี
นางสาววนัสนันท์
จินดานนท์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นางสาวกนกวรรณ
แซ่แต้
นางสาวจารุวัลย์
ปาละวงษ์
นางสาวณัฐวรรณ
ศิลาวัชรพล
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารเป็นชุด (Set Menu)
นายกฤษดากร
โพธิ์ศรี
นางสาวเบญจรัตน์
ธนะตระกูลพาณิช
นางสาวจรัสพรรณ
แสงทอง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะบาร์เทนเดอร์ชาย
นายกฤษดา
เรืองวิทย์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะบาร์เทนเดอร์หญิง
นางสาวรัชนีกร
ทองย้้า
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย
นายอภิสิทธิ์
จันทรเชียงศรี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง
นางสาวเจนจิรา
ศักดาจรัส
ได้รั บรางวัล จากส้ านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระดับปริมาณวิตามินซีในชาผลไม้
ระดับ ปวส.
นางสาวนิศารัตน์
จงสมจิตร
นางสาวปวันณา
เทววุฒิศิริกุล
นางสาวฤดีรัตน์
บ้ารุงชนม์
 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องการศึกษาคุณภาพชาดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง
ระดับ ปวช.
นางสาวอัญชิสา
ชวนเชาว์
นางสาวณัฐชา
เกิดวัน
นางสาวจาจุพร
รื่นโพธิ์วงษ์
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่องผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปข้าวไรซ์เบอรี่แคปซูลเพื่อสุขภาพระดับ
ปวช.
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
นางสาวรุ่งกัลยา
อ่านค้าเพชร
นางสาวจุฑารัตน์
แตงทอง
ได้รับรางวัลเนื่องในงานประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ้าปีการศึกษา 2558 ดังนี้
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 รางวัลชนะเลิศ โคมไฟกะลา MUSICAL การแข่งขันน้าเสนอองค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวกัลยา
สุขเรือน
นางสาวสิริรัตน์
บุญวงศ์
นางสาวอรอนงค์
มะลิวงษ์
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ลอดช่องไรซ์เบอรรี่
นางสาวเบญจรัตน์
ธนะตระกูลพาณิช
นางสาวพรวารี
ค้าสักดี
นายกฤษดากร
อุปแก้ว
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการเครื่องแขวนผ้าลายไทย
นายจรัลทร
มากมูล
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นายถิรายุ
ค้าวิลาศ
ปีการศึกษา 2559
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชี ว ศึ ก ษา ประจ้ า ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แผนกวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟฟิ ก
“Experiential Computer Graphic and Design”
เข้ารับการประเมินผลโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ สถานศึก ษากลุ่มภาค
กลาง ประจ้าปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินติดตามการด้าเนินธุรกิจภายใต้การบ่มเพาะระดับชาติ เกณฑ์อยู่
ในระดับ 5 ดาว
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจ้าปี 2559 จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลดีเด่นการประกวดธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวันปิยมหาราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจ้าปี 2559
บุคลากรดีเด่น
รางวัลคุรุสดุดี
นายชูเชิด
มัจฉาฉ่้า
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
นางปุญญิสา
พันธุ์ภักดี
นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
นางวันทนา
โพธิ์รัง
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ้าปี 2559 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
นายสุเทพ
สุทธิบุตร
นางบุญสม
ส้าเนียงแจ่ม
นางยุวพา
สารพัฒน์
นายสุรพล
แย้มชื่น
นางสาวอัญชรีย์
สรวงท่าไม้
นายมนต์ชัย
อัมพวานนท์
นายเดชา
การสมพจน์
นางสาวพจนา
สลับลึก
นางสาวสุชาดา
มีอ้าพัน
นายสุทธิ
อัมรินทร์
นางอรทัยภ์
ท้ามา
นางณัฐญา
อัมรินทร์
นางสาวกัลยาณี
ภมรดล
นายอัฐวีร์
ศิริเตชภัทร์
นางสาววัชราภรณ์
นนท์ธีระวิชยา
นางสาวนรีรัตน์
คชพงษ์
นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
นางอัจฉรา
โพธิจินดา
นายอนันต์
บุญเกิด
นางเนตรชนก
ใจกล้า
นางสาวจิรวรรณ
ธนะตระกูลพาณิช
นางสาวกัญจน์รัตน์
โสมะภีร์
ได้ รั บ ทุ น วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มิ เ ดี ย แบบน้ า เสนอประ กอบการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เพื่ออาชีพธุรกิจและบริ การ ส้าหรับผู้ เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลั ยอาชีวศึกษา
สุ พรรณบุ รี จากส้ า นั ก วิจั ย และพัฒ นาการอาชีว ศึก ษา ส้ านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ประจ้า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ้านวนเงิน 45,000 บาท
นางณัฐญา
อัมรินทร์
เข้าอบรมเชิง ปฏิบั ติก ารพัฒ นาศักยภาพด้านภาษาและวัฒ นธรรมจีน ระหว่างวั นที่ 17 – 30
เมษายน พ.ศ. 2560 ณ National Taiwan Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
นางสาวกัลยาณี
ภมรดล
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
นั กเรี ย นรางวัล พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าสยามบรมราชกุม ารี ประจ้า ปี
การศึกษา 2559 ระดับ ปวช.
นายถิรายุ
ค้าวิลาศ
นักศึกษารางวัล พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี ประจ้าปี
การศึกษา 2559 ระดับ ปวส.
นายกรรชัย
อินทร์โพธิ์
รางวั ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาดี เ ด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมจากธนาคารออมสิ น โครงการ
สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธ์
ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ้าปี 2559
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
รางวัล ชนะเลิ ศ จากส้ านั กงานวัฒ นธรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี ในการประกวดคลิ ปวีดีโ อ หั ว ข้อ
“เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ประจ้าปี 2559
นายไพรัช
จันทร์ไข่
นายสิรภพ
เมฆช้าง
นางสาวศิริลักษณ์
ทองค้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดั บ 1 ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 ระดับภาคกลาง “อาชีวะเกมส์กรุงเก่าเกมส์” ประจ้าปีการศึกษา 2559
ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (4 ปี) ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก
สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์
(มหานครฉงชิ่ง) สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 19-30 เมษายน 2559
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
นางสาวอภิญญาณ
ครุฑวิลัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D Animation (คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช.
จากส้ านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ในการประชุมทางวิช าการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย การแข่งขัน ทักษะวิช าชีพ ทักษะวิช าพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจ้าปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้
นางสาวณัฐชา
สุริยวงศ์
นายกิตินันท์
กุลพิพัฒน์รัตน์
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ได้รับรางวัลจากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจ้าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดท้าและเสนอขายรายการน้าเที่ยว
ระดับ ปวช.
นางสาวจิตติพร
วรรณภูมิ
นางสาวภัทราภรณ์
ไตรเวทย์
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการบัญชีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
นางสาวอารยา
บุญยอด
นางสาวนาตยา
สุทธิวรรณ
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
นางสาวมัณฑนา
แก้วเจริญ
นางสาวรสทร
พุกพาน
นางสาวกมลทิพย์
รัตนบวรชัย
นางสาวรัตนา
สดคมข้า
นางสาวศิริลักษณ์
ทองค้า
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐวรรณ
ศิลาวัชรพล
นางสาวกรพันธุ์
ภิญญไทย
นายรัฐธรรมนูญ
รุ่งรังศรี
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะกาแฟโบราณ
นางสาวปนัดดา
แช้มช้อย
นางสาวศุภรานันท์
พรหมทอง
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์
นายยุทธการ
พลอยสุกใส
นายศุภรานันท์
พรหมทอง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น
นายถิรายุ
ค้าวิลาศ
นายไตรภพ
เตี้ยมฉายพันธ์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารเป็นชุด (Set Menu) ระดับ ปวช.
นายเกริกพล
พันธุ์จ้อย
นางสาวกัญญารัตน์
คงคาหลวง
นางสาวอรวรรณ
แก้วบุตรดี
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ได้รับรางวัลเนื่องในงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคกลาง ประจ้าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การค้า The
Hub เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน ดอกไม้คลุมผ้าไตรจากงานจักสานตอกไม้ไผ่
นายถิรายุ
ค้าวิลาศ
นายอรรถ์
ช้านาญกิจ
นางสาวณัฐธิตา
สุพัฒธี
นางสาวณัฐนรินทร์
พุ่มมั่น
นางสาวนพพร
ค้าจ้ารูญ
นางสาวศศิธร
รอดผึ้ง
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ซอสมะละกอ (ส้าหรับผัด)
นางสาวเบญรัตน์
ธนะตระกูลพาณิช
นายกฤษดาดร
อุปแก้ว
นางสาวพรวารี
ค้าสักดี
นางสาวกรกช
นุชนารถ
นายปภังกร
เชาว์ระหะ
 รางวัล รองชนะเลิ ศ อั นดับ 3 ด้า นประกวดองค์ความรู้การน้า เสนอวิ จัยนวัต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน ลูกประคบสมุนไพร 5 กลิ่นดอกไม้ไทย
นางสาวนัฐฐา
หนูพุก
ได้รั บรางวัล จากส้ านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน การพัฒนาชาชงสมุนไพร Star Gooseberry Leaves
ระดับ ปวช.
นางสาวอรยา
บุญยอด
นางสาวสุพัตรา
นุชเสียงเพราะ
นางสาวนาตยา
สุทธิวรรณ
 รางวั ล รองชนะเลิ ศ อันดั บ 1 ผลงาน การศึกษาการดูดซั บน้้ามั นตะไคร้ ห อมของไม้โ สน
ระดับ ปวส.
นายกรรชัย
อินทร์โพธิ์
นางสาวเยาวเรส
ไชยประเสริฐ
นางสาวนัทธมน
ธรรมสาร
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ปีการศึกษา 2560
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ขนาดกลาง ระดับภาค ภาคกลาง ประจ้าปี 2560
รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ ดีมาก ของกรมอนามัย ประจ้าปี 2560 จาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวั ล ส้ ว มสะอาดได้ม าตรฐาน ของกรมอนามัย ประจ้าปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
ได้รับทุนวิจัย เรื่อง ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ส้าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จากส้านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เป็นจ้านวนเงิน 10,000 บาท
นางณัฐญา
อัมรินทร์
ได้รับ คัดเลือกบทความวิจั ย ลงวารสารการอาชีว ศึกษาภาคกลาง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนี้
 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง”
นางณัฐญา
อัมรินทร์
นายสุทธิ
อัมรินทร์
 เรื่อง “การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของออริกาโนในซอสมะละกอส้าหรับผัด”
นายพรเทพ
กลิ่นแดง
นายสมภพ
อุตสาหะ
นางสาวยานุมาศ
กองร้อยอยู่
นายรัฐนันท์
เสียงเสนาะ
เข้าร่ วมฝึ กประสบการณ์วิช าชีพสาขาบริห ารธุรกิจ ณ Ming Dao University ประเทศไต้ ห วัน
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางภิญญดา
อยู่ส้าราญ
เข้าอบรมภาษาและวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีหนานหนิง เมืองหนานหนิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวพัฒน์พินันท์
อยู่ส้าราญ
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ้า ปี 2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ท้าเนียบรัฐบาล
นายถิรายุ
ค้าวิลาศ
นายณัฐพงศ์
แพจั่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันฝีมื อแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับ
ภาค สาขา จัดดอกไม้ เมื่อวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากจังหวัดสุพรรณบุรี
นายไตรภพ
เตี้ยมฉายพันธ์
เข้าร่ ว มฝึ กประสบการณ์วิช าชีพสาขาบริห ารธุรกิจ ณ Ming Dao University ประเทศไต้ ห วัน
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวชลธิชา
เปรมปรีดิ์
นางสาวลัดดา
จ้าปานิล
นางสาวอรอุมา
ช้อยผดุง
นางสาวณัฐณิชา
สาลีผล
เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ นครเซี๊ยะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่
21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
นางสาวณัฐพร
กาสา
เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจี นระยะสั้น ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 9 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวเมธาพร
บัวแก้ว
ได้รับรางวัล จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากดอก Cowslip Creeper ระดับ
ปวช.
นางสาวกาญจนา
แก้วปาน
นางสาวอรจิรา
ดวงทองค้า
นางสาวกัลทิมา
ป้อมสถิตย์
 รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณว่านรางจืดที่มีต่อคุณภาพของเอแคร์ลเพื่อ
สุขภาพ ระดับ ปวส.
นางสาวกัญญารัตน์
คงคาหลวง
นางสาวสมหญิง
ปั้นคล้าย
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง สัดส่วนของส่วนผสมที่เหมาะสมของ Miss Purple Donut
ระดับ ปวส.
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
นางสาวสุพรรณษา
นิยมทอง
นายชัยรัตน์
สายสังข์
ได้รับรางวัลจากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 29
ประจ้าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0” ระดับ ปวช.
นางสาวนันท์นภัส
วรรธนอารีย์
นางสาวธัญลักษณ์
อ่อนน้อย
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวจะเข้ ระดับ ปวช. และ ปวส.
นายพงศ์วิน
อุมาบล
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP ระดับ ปวช.
นางสาววิยะดา
อุบลรัศมี
นางสาวทัศนีย์
ช่างกลึงเหมาะ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการจัดท้าและเสนอขายรายการน้าเที่ยว ระดับ ปวช.
นางสาวธัญจิรา
หงษ์เวียงจันทร์
นางสาวประภัสสร
เสารางทอย
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการจัดท้าและเสนอขายรายการน้าเที่ยว ระดับ ปวส.
นางสาวกมลวรรณ
ศรีตองอ่อน
นางสาวภัทราภรณ์
ไตรเวช
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช.
นายสุรวัฒน์
ผินสูงเนิน
นายรัชตะ
สัญตะหุโม
นายพลวัฒน์
สัญญะพล
 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอด
จานร้อน (Street Food) ระดับ ปวช.
นายฐากร
คูประชามิตร
นายพีรพล
โคตรวงษ์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช. และ ปวส.
นางสาวนภสร
วิสุทธิ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปวช.
นางสาววรกัญญา
ศรีอรุณ
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1.3 สำขำวิชำที่เปิ ดสอน
1.3.1 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชี พ (ปวช.)
ประเภทวิชา
1. คหกรรม

สาขาวิชา
1.1 แฟชั่นและสิ่งทอ
1.2 อาหารและโภชนาการ
1.3 คหกรรมการบริการ

2. พาณิชยกรรม

2.1 การบัญชี
2.2 การตลาด
2.3 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.4 การจัดการทั่วไป
2.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. อุตสาหกรรมการ 3.1 การโรงแรม
ท่องเที่ยว
3.2 การท่องเที่ยว
4. ศิลปกรรม
4.1 การออกแบบ
4.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขางาน
 เสื้อผ้าแฟชั่น
 อาหารและโภชนาการ
 ธุรกิจอาหาร (ระบบทวิภาคี)
 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 คหกรรมเพื่อการโรงแรม
 การบัญชี
 การตลาด
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
 การจัดการทั่วไป
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การโรงแรม (ทวิภาคี)
 การท่องเที่ยว
 การออกแบบ
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
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1.3.2 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชี พ (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. คหกรรม

สาขาวิชา
1.1 อาหารและโภชนาการ

สาขางาน
 อาหารและโภชนาการ
 อาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)
1.2 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์  การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์
2. บริหารธุรกิจ
2.1 การบัญชี
 การบัญชี
 การบัญชี (ระบบทวิภาคี)
2.2 การตลาด
 การตลาด
 การตลาด (ระบบทวิภาคี)
2.3 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
2.4 การจัดการทั่วไป
 การจัดการทั่วไป
 การจัดการทั่วไป (ระบบทวิภาคี)
2.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี)
3. อุตสาหกรรมการ
3.1 การโรงแรม
 บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
ท่องเที่ยว
3.2 การท่องเที่ยว
 การท่องเที่ยว
4. ศิลปกรรม
4.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
 มัลติมีเดีย
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
และการสื่อสาร
1.3.3 ระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง)
ประเภทวิชา
1. บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
 การบัญชี
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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1.4 ครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ
1.4.1 อัตรำกำลัง
ข้าราชการ
59
คน
ผู้บริหาร
4
คน
ข้าราชการครู
54
คน
ข้าราชการพลเรือน
1
คน
พนักงานราชการ
6
คน
ท้าหน้าที่สอน
6
คน
ทั่วไป/สนับสนุน
คน
ลูกจ้างประจ้า
5
คน
ท้าหน้าที่สอน
คน
ทั่วไป/สนับสนุน
5
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
60
คน
ท้าหน้าที่สอน
19
คน
ทั่วไป/สนับสนุน
41
คน
รวม
130
คน
1.4.2 ข้อมูลบุ คลำกร จำแนกตำมวุ ฒิกำรศึกษำ
ครูผู้สอน/ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
ต่้ากว่า ม.6
คน
18
คน
ปวช./ม.6
คน
2
คน
ปวส./อนุปริญญาตรี
คน
13
คน
ปริญญาตรี
58
คน
13
คน
ปริญญาโท
25
คน
คน
ปริญญาเอก
1
คน
คน
รวม
84
คน
46
คน
1.4.3 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่ วครำว จำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง
ครูผู้สอน
เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
จ้างด้วยงบบุคลากร
59
คน
5
คน
จ้างด้วยงบด้าเนินงาน
คน
คน
จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
19
คน
6
คน
จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
คน
41
คน
จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
คน
คน
รวม
78
คน
52
คน
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
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1.5 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ
1.5.1 ข้อมูลนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชี พ (ปวช.)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาแฟชัน่ และสิ่งทอ
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชัน่
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขางานการเลขานุการ
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาการโรงแรม (ทวิภาคี)
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
รวมทังสิน

ปวช.1
77

ระดับ ปวช.
ปวช.2 ปวช.3
67
46

รวม
190

3

8

1

12

40
19

33
17

24
15

97
51

15
299

9
248

6
247

21
9
794

113

106

105

324

50

25

16

91

32

22

24

78

23

26

29

78

81
42

69
51

73
65

223
158

24

27

41

92

18
45

24
45

22
44

64
134

8

12

11

31

37
463

33
411

33
400

103
1,274
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1.5.2 ข้อมูลนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชี พชั ้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป (ทวิภาคี)
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
รวมทังสิน

ปวส.1
24

ระดับ ปวส.
ปวส.2
17

รวม
41

24
213

12
5
231

12
29
444

80

62

142

18

27
-

27
18

26

19

45

15
11

52
-

67
11

63
22

71
15

134
37

15

11

26

7

4

11

259

263

522

ปี 1
14
19

ระดับ ปริญญาตรี
ปี 2
14
13

รวม
28
32

33

27

60

1.5.3 ข้อมูลนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมทังสิน

ข้อมูล ณ 12 ธันวาคม 2560
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1.6 มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
6.1.1 มำตรฐำนกำรอำชี วศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชี พ และประกำศนียบัตรวิชำชี พชั ้นสูง

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส้าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาเทียบกับจ้านวนผู้เข้าเรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด้าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด้าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
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6.1.2 มำตรฐำนกำรอำชี วศึกษำ ระดับปริญญำ

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 30
ตั ว ชี้ วั ด ความส้ า เร็ จ โดยในส่ ว นของสถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาให้ ด้ า เนิ น การจ้ า นวน 15 ตั ว ชี้ วั ด
ความส้าเร็จ ดังนี้
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 15 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 16 ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 17 ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
หรือการฝึกอาชีพ
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 18 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท้าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 19 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่เกิดผลส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 20 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 21 ร้อยละของอาจารย์ประจ้าที่ได้รับการพัฒนาและน้ามาใช้ประโยชน์
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 22 ร้อยละของผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้น้าไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 23 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 24 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปของ
บัณฑิต
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 25 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่ 30 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน
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1.7 กำรวิเครำะห์เชิ งกลยุ ทธ์ (SWOT Analysis)
1.7.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
(Strength)

1. มีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา และกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจนไม่เกิด
ความสับสนในการสั่งการ
2. มีการแบ่งงานและก้าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
3. บุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการพัฒนา
ความรู้ทักษะอย่างสม่้าเสมอ
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น้าและวิสัยทัศน์ มีการก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุม
คุณภาพของวิทยาลัยอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย
ของสถานศึกษา
5. บุคลากรของวิทยาลัย มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มุ่งมั่น และค่านิยมที่ดีต่อ
การปฏิบัติงานให้ตอบสนองการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
6. มีการท้างานเป็นทีม ช่วยเหลือ สอนงานแก่กัน
7. บุคลากรสอนตรงตามวุฒิการศึกษา
8. วิทยาลัยน้าระบบคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการท้างานแบบครบวงจร
9. สภาพแวดล้อมการท้างานที่เหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
10. มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาต่อ
11. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิทยาลัย
12. น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาระบบงานของวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน
1. บุคลากรรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ท้าให้การปฏิบัติงานรีบเร่ง ส่งผลให้
(Weakness)
คุณภาพประสิทธิภาพการท้างานลดลง
2. บุคลากรขาดขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน
3. ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สายยังต้องปรับปรุง
4. การมอบหมายงานภาระพิเศษไม่ตรงกับความสามารถของบุคลากรท้าให้เกิด
ความเครียดในการท้างาน
5. ในอนาคตจ้านวนการเกษียณอายุราชการของครูมีมาก ส่งผลให้ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน
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1.7.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
1. นโยบายของรัฐมีส่วนช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษา เช่น งบประมาณจาก
(Oppotunity)
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี การส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิต
ก้าลังฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐ เช่น การให้กู้ยืมเงิน
โครงการศูนย์บ่มเพาะ และโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์จริง
3. ผู้ปกครอง ชุมชนภายนอกเขตเมืองมีค่านิยม ความเชื่อมั่น และเห็นประโยชน์
จากการเรียนด้านอาชีวศึกษา จึงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัย
4. วิทยาลัยตั้งอยู่ในแหล่งของชุมชนใจกลางเมืองท้าให้ได้รับโอกาสในเรื่องของ
ความสะดวกสบายในเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ
5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้สถานศึกษาต้องผลิตและพัฒนาผู้เรียนที่มี
คุณภาพเพื่อรองรับตลาดแรงงานอาเซียน
6. เทคโนโลยีปัจจุบันส่งผลให้การจัดการศึกษามีรูปแบบหลากหลาย สะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
7. เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรมได้มากขึ้น
8. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองท้าให้นักเรียนมีโอกาสศึกษามากขึ้น
9. เทคโนโลยีช่วยให้การสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
10. งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการและภาคเอกชน และการให้
ทุนการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสศึกษามากขึ้น
11. ชุมชนและสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อุปสรรค
(Threats)

1. รายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ดี ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาลดจ้านวนลง
2. สังคมเสือ่ มส่งผลให้เกิดปัญหานักเรียนออกกลางคัน ตั้งครรภ์ ติดยาเสพติด
3. สื่อ เทคโนโลยีน้าเสนอค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนขาด
ความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ การสื่อสารและ
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ
4. เสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาบ่อยครั้ง
5. สภาพสังคมส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาขาดความอดทนในการเรียนภาคปฏิบัติ
6. ผู้ปกครองมีความนิยมในการศึกษาสายพาณิชยการมากกว่าสายคหกรรม
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บทที่ 2 ยุ ทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ พรรณบุรีโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ้ากัด
ของวิทยาลัย เพื่อก้าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการ ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตส้านึกให้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจและ
บริการ
4. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจและ
บริการ
5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2.3 เป้ำประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้าน
ธุรกิจและบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้เรียน ผู้สอน มีจิตส้านึกใน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการ
เปลี่ยนแปลง
4. ผู้เรียน ผู้สอน มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ และน้าผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
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2.4 กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงงานอาเซียน
2. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
7. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
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บทที่ 3 การพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้กาหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล ะการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ดังนี้
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
1. พัฒนาคุณภาพ 1.1 สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้เรียนให้
งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ 75
75
80
80 2. สารวจความพึงพอใจที่มีต่อ
สอดคล้องกับ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี
คุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จ
ตลาดแรงงงาน 1.2 สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ การศึกษา
อาเซียน
และได้รับข้อมูลตอบกลับการสารวจความ
75
75
80
80
พึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคล
1.3 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผล ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ 80
80
85
85
ที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00
1.4 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผล ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
80
80
85
85
หลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 –
5.00
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
 งานแนะแนว
อาชีพและจัด
หางาน
 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 ครูที่ปรึกษา
 แผนกวิชา
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
1. พัฒนาคุณภาพ 1.5 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผล ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. สารวจความพึงพอใจที่มีต่อ
ผู้เรียนให้
การประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
80
80
85
85
คุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จ
สอดคล้องกับ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00
การศึกษา
ตลาดแรงงงาน 1.6 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. ลดปัญหาการออกกลางคัน
อาเซียน (ต่อ)
จานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
80
80
85
85
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.7 สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
80
80
80
80

ผู้รับผิดชอบ
 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 แผนกวิชา
 งานครูที่ปรึกษา
 ครูที่ปรึกษา
 งานวัดผลและ
ประเมินผล
การศึกษา
 ครูทุกคน
 แผนกวิชา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2561
2. ปรับปรุงระบบ 2.1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความ ร้อยละ
ส่งเสริมและ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่
80
พัฒนาผู้เรียนให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
มีค่านิยมและ
ผู้เรียนร่วมกัน
คุณลักษณะอัน 2.2 สถานศึกษามีการกาหนดคุณธรรม
ร้อยละ
พึงประสงค์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พฤติกรรมที่
80
พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกคน
2.3 สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู
ร้อยละ
และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
80
ผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม
และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ร่วมกัน ของแต่ละกลุ่ม
2.4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่ม
ร้อยละ
ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการ
80
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ดาเนินการตาม
โครงการคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ
นิเทศและเสริมแรง

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. สถานศึกษาคุณธรรม
90
100
100 2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาใหม่
3. ไหว้ครู
4. โรงเรียนรักษาศีล 5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5. ทาบุญขึ้นปีใหม่
90
100
100

ร้อยละ
90

ร้อยละ ร้อยละ
100
100

ร้อยละ
90

ร้อยละ ร้อยละ
100
100

ผู้รับผิดชอบ
 งานกิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
 ครูที่ปรึกษา
 แผนกวิชา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2561
ร้อยละ
80

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. สถานศึกษาคุณธรรม
90
100
100 2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาใหม่
3. ไหว้ครู
4. โรงเรียนรักษาศีล 5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5. ทาบุญขึ้นปีใหม่
5
5
5

2. ปรับปรุงระบบ 2.5 สถานศึกษามีการประเมินผลการ
ส่งเสริมและ
ดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด
พัฒนาผู้เรียนให้
และมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่าง
มีค่านิยมและ
ต่อเนื่อง
คุณลักษณะอัน 2.6 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ร้อยละ
พึงประสงค์ (ต่อ)
ให้ผ้เู รียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
5
ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก
5
5
5
5
2.7 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
1. ชมรมวิชาชีพ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 2. กิจกรรมชาติ ศาสนา
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
พระมหากษัตริย์
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
5
5
5
5
2.8 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
 งานกิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
 ครูที่ปรึกษา
 แผนกวิชา

 งานกิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
 แผนกวิชา
 ครูที่ปรึกษา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2561

เป้าหมาย
2562 2563

2564

โครงการ/กิจกรรม

5
5
5
5
2. ปรับปรุง
2.9 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
1. ชมรมวิชาชีพ
ระบบส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และ กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 2. กีฬาและนันทนาการ
และพัฒนา
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม ไม่น้อย
3. ลูกเสือ เนตรนารี
ผู้เรียนให้มี
กว่า 1 กิจกรรม
5
5
5
5
ค่านิยมและ 2.10 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
คุณลักษณะ
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตาม
อันพึง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกากับดูแล
ประสงค์ (ต่อ)
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
 งานกิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
 แผนกวิชา
 ครูที่ปรึกษา
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
3. เพิ่มศักยภาพ 3.1 สถานศึกษามีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับ 1 : 40 1 : 40 1 : 40 1 : 40 1. จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาด
การจัดการเรียน
จานวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐาน
แคลน
การสอนของครู
อัตรากาลังในสถานศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานใน
3.2 ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเทศและต่างประเทศ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
100
100
100
100 3. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือ
และวิชาชีพ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
4. เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
รายวิชาที่สอน
3.3 ครูได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุมวิชาการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
75
75
80
85 6. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับ
ทุนการศึกษาและทุนวิจัย
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า
10 ชั่วโมงต่อปี
3.4 สถานศึกษามีจานวนบุคลากรทาง
1 : 40 1 : 40 1 : 40 1 : 40
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในสถานศึกษา
3.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
5
5
6
6
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
 งานบุคลากร
 ครูทุกท่าน
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
100
100
100
100 2. ประกวดแผนการจัดการ
เรียนรู้

3. เพิ่มศักยภาพ 3.6 ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียน
รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
การสอนของครู
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
(ต่อ)
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
3.7 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
100
100
100
100
บันทึกหลังการสอน
3.8 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ 100
100
100
100
ครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
3.9 ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. วัดและประเมินผลสภาพจริง
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ใน 100
100
100
100
การพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
 งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
 ครูทุกคน
 แผนกวิชา

 งานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา
 ครูทุกคน
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. เพิ่มศักยภาพ 3.10 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ
การจัดการเรียน
ดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความ
การสอนของครู
ต้องการในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่ม
(ต่อ)
วิชา
3.11 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือ
พัฒนาร่วมกับสถานระกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.12 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการ
สอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่
พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
3.13 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุงแก้ไข
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
3.14 สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่
พัฒนาไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน

2561
ทุก
สาขา
งาน

เป้าหมาย
2562 2563
ทุก
ทุก
สาขา สาขา
งาน
งาน

โครงการ/กิจกรรม
2564
ทุก 1. พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
สาขา 2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
งาน 3. นิเทศการเรียนการสอน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ทุก
สาขา
งาน

ผู้รับผิดชอบ
 งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน
 งานสื่อการเรียน
การสอน
 ครูทุกคน
 แผนกวิชา
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2561
ระดับ
มาก

เป้าหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
มาก
มาก

4.2 สถานศึกษา มีการกากับดูแลการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มี
สภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

โครงการ/กิจกรรม
2564
ระดับ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
มาก 2. ดูแลรักษาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
3. ดูแลรักษาศูนย์วิทยบริการ
ระดับ 4. บารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา
มาก

4.3 สถานศึกษา มีการกากับดูแลในการจัดหา
การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และ
สภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้

4.1 สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
 งานอาคาร
สถานที่
 งานวิทยบริการ
และหองสมุด
 งานพัสดุ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

5. เพิ่มขีดความ 5.1 ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สามารถใน
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
ด้าน
เป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
นวัตกรรม
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และ 5.2 ครูทกุ คนแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการ
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1
พัฒนาทักษะ
รายวิชา
วิชาชีพ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. โครงการวิชาชีพ
100
100
100
100

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. วิจัยในชั้นเรียน
100
100
100
100

ผู้รับผิดชอบ
 งานวัดผลและ
ประเมินผล
การศึกษา
 ครูทุกคน
 แผนกวิชา
 งานวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
 ครูทุกคน
 แผนกวิชา
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6. ระดม
ทรัพยากร
เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา
กับเครือข่าย
ความร่วมมือ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ ร้อยละ
20
20

โครงการ/กิจกรรม
2564
6.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตาม
ร้อยละ 1. จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐาน
20
2. ลงนามความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
6.2 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา
ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
งาน
งาน
งาน
งาน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ
สาขางานที่เรียน โดยมีครูไปนิเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
6.3 สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม
1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ในการการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี
ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน
หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
40 คน 40 คน 40 คน 40 คน
หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใด
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน
6.4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการ
2
2
3
3
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหาร
จัดการศึกษา
2561
ร้อยละ
20

ผู้รับผิดชอบ
 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 งานความ
ร่วมมือ
 แผนกวิชา
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เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
6. ระดม
6.5 สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม
1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง
ทรัพยากร
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
เพื่อพัฒนา
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หรือด้านการ ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน
อาชีวศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดู
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
กับเครือข่าย
งานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
40 คน 40 คน 40 คน 40 คน
ความ
6.6 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา
ร่วมมือ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
งาน
งาน
งาน
งาน
(ต่อ)
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับ
เชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนใน
การจัดการเรียนการสอน
6.7 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
5
5
5
5
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
รายการ รายการ รายการ รายการ
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์
หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
6.8 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก 1 ทุนต่อ 1 ทุนต่อ 1 ทุนต่อ 1 ทุนต่อ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบ 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลงนามความร่วมมือ
3. ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 งานความ
ร่วมมือ
 แผนกวิชา

1. พิธีมอบทุนการศึกษา

 งานความ
ร่วมมือ
 งานแนะแนว
อาชีพฯ
 แผนกวิชา
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7. ให้บริการ
วิชาการและ
วิชาชีพสู่สังคม

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2561
2562
2563
2564
7.1 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
5
5
5
5
1. บริการวิชาชีพสู่สังคม
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ทางาน กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมและกากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
 งานโครงการ
พิเศษ
 แผนกวิชา
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2561
ระดับ
มาก

เป้าหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
มาก
มาก

8. เพิ่ม
8.1 ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความ
ประสิทธิภาพ
เข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
การบริหาร
สังกัดมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง
จัดการตามหลัก 8.2 ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถ
ระดับ ระดับ
ธรรมาภิบาล
ในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
มาก
มาก
โดยใช้ ICT
ทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้ง
เป็นฐาน
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
8.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ร้อยละ ร้อยละ
ผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ
80
90
กิจกรรม และเป้าหมาย และดาเนินงาน
เพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
8.4 ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม
ร้อยละ ร้อยละ
ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน
80
90
โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด
8.5 ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผล ระดับ ระดับ
การดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนด
มาก
มาก
แผนพัฒนาต่อไป

ระดับ
มาก

โครงการ/กิจกรรม
2564
ระดับ 1. โครงการตามนโยบาย
มาก
ระดับ
มาก

ผู้รับผิดชอบ
 งานที่เกี่ยวข้อง
 แผนกวิชาที่
เกี่ยวข้อง

ร้อยละ ร้อยละ
100
100

ร้อยละ ร้อยละ
100
100
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
8. เพิ่ม
8.6 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประสิทธิภาพ
การจัดงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ
80
85
90
95 2. จัดสรรงบประมาณสาหรับค่าวัสดุ
การบริหาร
แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
จัดการตามหลัก
เรียนการสอน
ธรรมาภิบาล
8.7 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3. จัดสรรงบประมาณสาหรับ
โดยใช้ ICT
ค่าบริการวิชาชีพสู่สังคม
และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
20
21
22
23
เป็นฐาน (ต่อ)
4. จัดสรรงบประมาณสาหรับ
โครงการวิชาชีพ
8.8 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ
1
2
3
4 5. จัดสรรงบประมาณสาหรับการ
วิจัยในชั้นเรียน
ไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์
ต่อชุมชน และสังคม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
 งานวางแผน
และงบ
ประมาณ
 แผนกวิชา
 งานโครงการ
พิเศษ
 งานวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

8.9 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
สนับสนุน การจัดทาการประกวด การ
5
5
6
6
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน
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ตัวชี้วัด

8. เพิ่ม
8.10 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
การบริหาร
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
จัดการตามหลัก
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ธรรมาภิบาล
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
โดยใช้ ICT
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
เป็นฐาน (ต่อ)
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.11 สถานศึกษามีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบ
ฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
8.12 สถานศึกษามีการกาหนดสิทธิการเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
8.13 สถานศึกษามีการติดตั้งโปรแกรม Anti
Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสใน
เครื่องลูกข่าย
8.14 สถานศึกษามีฐานข้อมูลการ Update
เป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. จัดสรรงบประมาณสาหรับค่า
บริหารและพัฒนากิจกรรม
5
5
6
6
นักเรียนนักศึกษา

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ 1. จัดระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ผู้รับผิดชอบ
 งานวางแผน
และงบ
ประมาณ
 งานกิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
 แผนกวิชา
 งานศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ
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8. เพิ่ม
8.15 สถานศึกษามีการสารองฐานข้อมูลอย่าง
ประสิทธิภาพ
สม่าเสมอ
การบริหาร
8.16 สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู
จัดการตามหลัก
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
ธรรมาภิบาล
สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
โดยใช้ ICT
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมี
เป็นฐาน (ต่อ)
คุณภาพ
8.17 สถานศึกษา มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
8.18 สถานศึกษา ได้ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

2561
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

เป้าหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
มาก
มาก
ระดับ ระดับ
มาก
มาก

โครงการ/กิจกรรม
2564
ระดับ 1. จัดระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ 1. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ผู้รับผิดชอบ
 งานศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ
 ครูทุกคน

 งานวางแผน
และงบ
ประมาณ
 ผู้บริหาร
 ครูทุกคน
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2561
8. เพิ่ม
8.19 สถานศึกษา ได้จัดให้มีการติดตาม
ระดับ
ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มี มาก
การบริหาร
การประเมินคุณภาพภายในตาม
จัดการตามหลัก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ธรรมาภิบาล
โดยใช้ ICT
8.20 สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่
ระดับ
เป็นฐาน (ต่อ)
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มาก
8.21 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับ
มาก

เป้าหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
มาก
มาก

โครงการ/กิจกรรม
2564
ระดับ 1. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
มาก
2. จัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ผู้รับผิดชอบ
 งานประกัน
คุณภาพ
 ครูทุกคน
 แผนกวิชา
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บทที่ 4 แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้กาหนดเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2564 ดังนี้
4.1 แผนการรับนักเรียน ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน
1. ประเภทวิชาคหกรรม

ปีการศึกษา
2561
120

เป้าหมายการรับ (คน)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2562
2563
120
120

ปีการศึกษา
2564
120

1.1 สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น

20

20

20

20

1.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ

40

40

40

40

1.3 สาขางานธุรกิจอาหาร (ระบบทวิภาคี)

40

40

40

40

1.4 สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

20

20

20

20

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

280

280

280

280

2.1 สาขางานการบัญชี

80

80

80

80

2.2 สาขางานการตลาด

40

40

40

40

2.3 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ระบบทวิภาคี)

40

40

40

40

2.4 สาขางานการจัดการทั่วไป

40

40

40

40

2.5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

80

80

80

80

80

80

80

80

3.1 สาขางานการโรงแรม (ระบบทวิภาคี)

40

40

40

40

3.2 สาขางานการท่องเที่ยว

40

40

40

40

60

60

60

60

4.1 สาขางานการออกแบบ

20

20

20

20

4.2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

40

40

40

40

540

540

540

540

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4. ประเภทวิชาศิลปกรรม

รวม
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4.2 แผนการรับนักศึกษา ระดับ ปวส.
เป้าหมายการรับ (คน)
ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน
1. ประเภทวิชาคหกรรม

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2561
2562
2563

ปีการศึกษา
2564

60

60

60

60

1.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ

20

20

20

20

1.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)

20

20

20

20

1.3 การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์

20

20

20

20

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

220

220

220

220

2.1 สาขางานการบัญชี

40

40

40

40

2.2 สาขางานการบัญชี (ระบบทวิภาคี)

20

20

20

20

2.3 สาขางานการตลาด

20

20

20

20

2.4 สาขางานการตลาด (ระบบทวิภาคี)

20

20

20

20

2.5 สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)

20

20

20

20

2.6 สาขางานการจัดการทั่วไป

20

20

20

20

2.7 สาขางานการจัดการทั่วไป (ระบบทวิภาคี)

20

20

20

20

2.8 สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

40

40

40

40

2.9 สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (ระบบทวิภาคี)

20

20

20

20

40

40

40

40

3.1 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระบบทวิภาคี)

20

20

20

20

3.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระบบทวิภาคี)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

360

360

360

360

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4. ประเภทวิชาศิลปกรรม
4.1 มัลติมเี ดีย
5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.1 สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
รวม
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4.3 แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
เป้าหมายการรับ (คน)
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการโรงแรม

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา
2563

ปีการศึกษา
2564

20
20
60

20
20
20
60

20
20
20
60

20
20
20
60

4.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปี
แหล่ง
การศึกษา งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

งบประมาณ
งบอุดหนุน
เงินรายได้
งบประมาณ
งบอุดหนุน
เงินรายได้
งบประมาณ
งบอุดหนุน
เงินรายได้
งบประมาณ
งบอุดหนุน
เงินรายได้

งบ
บุคลากร
32.41
3.52
3.58
34.03
3.69
3.76
35.74
3.88
3.95
37.52
4.07
4.14

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
รวม
ดาเนินงาน
ลงทุน
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น งบประมาณ
4.90
1.37
6.58
5.15
1.43
6.91
5.41
1.50
7.26
5.68
1.58
7.62

1.40
1.04
1.47
1.09
1.54
1.15
1.62
1.20

6.14
0.34
6.45
0.35
6.77
0.37
7.11
0.39
-

0.46
0.66
0.49
0.69
0.51
0.73
0.53
0.77
-

62.40

65.52

68.80

72.24
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บทที่ 5 บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
5.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีทุก
สถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้น ที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1.1 กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
5.1.2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
5.1.3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5.1.4 กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5.1.5 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
5.1.6 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
5.1.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
5.1.8 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน
5.1.9 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละกรณี
5.2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย
5.2.1 กาหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
5.2.3 กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา
5.2.4 เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5.2.5 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
5.2.6 ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
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5.3 บทบาทและหน้าที่ของผู ้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา
บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่ นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
5.3.1 บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายละวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
5.3.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
5.3.3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
5.3.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
5.3.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.3.6 บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
5.3.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
5.3.8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.4 บทบาทและหน้าที่ของรองผู ้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุ คคล การ
บริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.4.1 บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
5.4.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานการจัดการศึกษา
5.4.3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา กานิเทศ และการวัดผลการประเมิน
5.4.4 ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
Page | 59

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564

5.4.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.4.6 การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
5.4.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
5.4.8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.4.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
5.4.11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
5.4.12 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.4.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.5 บทบาทและหน้าที่ของครู และบุ คลากรทางการศึกษา
5.5.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5.5.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.5.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5.5.4 ทาการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
5.5.5 ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
5.5.6 พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
5.5.7 จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
5.5.8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.5.9 รายงานผลการเรียน และความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบ ด้วยความ
ชัดเจนและเที่ยงตรง
5.5.10 ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน ในด้านวิชาการวิชาชีพ และด้านอื่น ๆ ด้วยความ
เต็มใจและเต็มความสามารถ
5.5.11 ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.5.12 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.5.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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5.6 บทบาทและหน้าที่ของผู ้ปกครอง
5.6.1 ศึกษาทาความเข้าใจกฎระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือของ
สถานศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน
5.6.2 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่ง
กายตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
5.6.3 ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา
5.6.4 ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้าและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผู้เรียน
5.6.5 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนและ
สถานศึกษา
5.6.6 เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ
5.7 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่ วคราว
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า เจ้ า หน้ า ที่ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ
5.8 บทบาทและหน้าที่ของนักการภารโรงและยาม
นักการภารโรง
5.8.1 ดูแลรักษา ปฏิบัติงาน จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ทาความสะอาดในอาคารสานักงานอาคารเรียน
และอาคารอื่น ๆ
5.8.2 ดูแลรักษา ปฏิบัติงานทาความสะอาดและอื่น ๆ พื้นที่บริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้ ลาน
เอนกประสงค์ ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้า ทางระบายน้า เก็บกวาดขยะในบริเวณสถานศึกษา
5.8.3 ยกสิ่งของ ขนของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของและครุภัณฑ์
5.8.4 ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
5.8.5 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ยาม
5.8.1 เฝ้าสถานที่ ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
5.8.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา
5.8.3 จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา
5.8.4 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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5.9 บทบาทและหน้าที่ของผู ้เรียน
ผู้ เ รี ย นของวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึก ษาสุ พ รรณบุรี ทุ กคนต้อ งประพฤติ และปฏิ บั ติต นตามระเบีย บ และ
ข้อกาหนดของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Page | 62

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564

บทที่ 6 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
เพื่อให้การดาเนินการ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีร ะบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่ว มวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึง
กาหนดรูปแบบกระบวนการกากับตรวจสอบ และรายงานดังนี้
6.1 การกากับติดตาม
6.1.1 จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
6.1.2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบการ กากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/
ระหว่างการดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จของแผนงาน
เป็นระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
6.1.3 จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
6.1.4 การกากับติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
6.2 การตรวจสอบ
6.2.1 การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน
2) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครั้ง
6.2.2 การตรวจสอบภายนอก ดาเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
ให้กับสานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป
6.3 การรายงาน
6.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตาม
แผนที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ
6.3.2 มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสั่งวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อ
รายงานผลในภาพรวมของสถานศึกษา
6.3.3 จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ
ถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
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ภำพประกอบแสดงกำรมีส่วนร่วมของบุ คลำกร
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2561 - 2564
ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 กันยำยน 2560
ณ ฟำวเท่นทรี รีสอร์ท เขำใหญ่ อ.ปำกช่ อง จ.นครรำชสีมำ
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กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อาศัยหลักการ แนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้
วงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี้
วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจาเป็น

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
P
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

D

C

A

ดาเนินการตามแผน

ติดตาม ตรวจสอบ

ประเมิน ปรับปรุงการดาเนินงาน

SWOT Analysis
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สรุปขัน้ ตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี พ.ศ.
2561 – 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
แต่งตั้งคณะทางาน

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

นาผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประมวลเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา

กาหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม

จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
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ขั้นที่ 1 การแต่งตั้งคณะทางาน
คณะท างานประกอบด้ ว ยคณะบุ ค คลจากหลายฝ่ า ยทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่
คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้างาน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และชุมชน
ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก
ด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษา โดยจัดเก็บ หรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูล ได้แก่
ข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย และอื่น ๆ
- พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
- เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นโยบายสถานศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
- ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ข้อมูลของสถานศึกษา
- ศาสนา เอกลักษณ์ของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมของท้องถิ่น
ข้อมูลด้านผู้เรียน
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ.
- คุณภาพผู้เรียนในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
- สุขภาพผู้เรียนได้แก่ บันทึกสุขภาพ น้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย
- อัตราการมาเรียน และอัตราผู้เรียนออกกลางคัน
ข้อมูลด้านการเรียนการสอน
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ.
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
- ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
- ผลการประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยฝ่ายวิชาการ
- รายงานผลการประเมินตนเองประจาปีของครู
- บันทึกความดีของครู
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
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- บันทึกผลหลังการสอน
- บันทึกการนิเทศ การสังเกตการสอน
ข้อมูลด้านการบริหาร และการจัดการศึกษา
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ.
- บันทึกครูดีของผู้บริหาร
- หลักสูตรสถานศึกษา
- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
- ข้อมูลการดาเนินงานและสรุปผลงานโครงการ / กิจกรรม
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
ข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้
- ความร่วมมือของชุมชนในการสนับสนุนด้านงบประมาณ และอื่น ๆ
- แหล่งการเรียนรู้ สถานประกอบการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน
- การปกครอง
- ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพภายในด้ า นจุ ด เด่ น จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค ของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT ซึ่ง
มีข้อควรตระหนักดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) โดยวิเคราะห์
สภาพที่เป็นโอกาส (Opportunity) หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถนามาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุง
แก้ปัญหาจุดที่ควรพัฒนา และสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค (Treat) หรือสภาพที่สถานศึกษาต้องหาทาง
หลีกเลี่ยง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural) เทคโนโลยี
(Technology) สภาพเศรษฐกิ จ (Economics) การเมื อ งและกฎหมาย (Political & Legal) ที่ มี
ผลกระทบต่อสถานศึกษาโดยใช้หลักการระดมสมอง ผลการวิเคราะห์ได้สภาพที่เป็นโอกาส และปัญหา
อุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอก
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2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) โดยวิเคราะห์
สภาพที่เป็นจุ ดแข็ง (Strengths) เพื่อคงสภาพหรือพัฒนาให้ ดียิ่งขึ้นหรือสภาพที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา
(Weakness) หรือสภาพที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้าน
โครงสร้ า งและนโยบายการบริ ห าร (Structure & Policy) การบริ ก ารและผลผลิ ต (Service &
Products) คน (Man) การเงิ น (Money) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (Materials) และการบริ ห ารจั ด การ -5
(Management)
3. ประมวลผลการวิเ คราะห์ ส ภาพที่ เป็นโอกาส ปัญ หาอุปสรรค จุ ดแข็งและจุดอ่ อน และ
สังเคราะห์หาสภาพปั จจุบัน และปัญหาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดยืน หรื อจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นที่ 4 การนาผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
การนาผลการวิเคราะห์ ส ภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒ นา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษา ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา มี
แนวทางการดาเนินการภายใต้ข้อคิดต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม
เมื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาได้ชัดเจนแล้วจึงนาข้อมูลวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ เหล่านั้นไปเป็นฐานคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และชื่อโครงการ/กิจกรรมต่อไป
ขั้นที่ 6 การจัดทาเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เมื่อได้ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ วิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม แล้ว จะเป็นการนาข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดทาเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

