แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา

ปรัชญาสถานศึกษา (College Philosophy)
ทักษะดี มีคุณธรรม นาวิชาการ
(Excellence in Skills, Morality and Academic)
เอกลักษณ์สถานศึกษา (College Uniqueness)
แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นาวิชาชีพ
(Resources, Morality and Academic Professional Skill)
อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา (Student Identity)
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ”
(Excellence in Skills and Fledged Moral)

ผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฉบับนีๅ ปຓนผนมบททีไจะกาหนดปງาหมายละนวทาง
฿นการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ฿นระหวางปการศึกษา 2561 – 2564
ซึไง บุ คลากรทุกฝຆายของวิทยาลัย เดຌรว มกัน จัดทาขึๅนดยมีวัตถุป ระสงค์พืไอ วางผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลั ย ละ฿ชຌ ปຓ น นวทาง฿นการพัฒ นาการจั ดการรี ยนการสอน฿หຌ ตรงตอความ
ตຌองการของผูຌรียน ผูຌปกครอง ละชุมชน ตลอดจน฿หຌชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน สงสริม การ
ดานินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัย฿หຌปຓนเปตามผนทีไกาหนดเวຌ ผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ดังกลาว ประกอบดຌวยสาระทีไสาคัญ 6 สวน ดังนีๅ
สวนทีไ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
สวนทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
สวนทีไ 3 การพัฒนาสถานศึกษา
สวนทีไ 4 ผนงบประมาณการงินของสถานศึกษา
สวนทีไ 5 บทบาทหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองกับการจัดการศึกษา
สวนทีไ 6 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ละรายงาน
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝຆาย ละคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึไงประกอบดຌวย
ผูຌบริหาร หัวหนຌาผนกวิชา หัวหนຌางาน ผูຌทรงคุณวุฒิ ผูຌทนชุมชน ตลอดจนผูຌกีไยวขຌองทุกทาน ทีไเดຌ
รว มมือร ว ม฿จกัน จั ดทาผนพัฒ นาคุณภาพการจั ดการศึกษาของวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุ พรรณบุ รี ป
การศึกษา 2561 – 2564 จนสารใจลุลวงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มกราคม 2561

ปງาหมายการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง มุงนຌนการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา การ
พิไมอกาสทางการศึกษาละการรียนรูຌ ละการสงสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌคนเทยเดຌ
รียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ เมวาจะอยางเรกใตาม คุณภาพละมาตรฐานการศึ กษาปຓนสิไงสาคัญทีไทุกฝຆายทีไ
มีสวน฿นการจัดการศึกษาตຌองตระหนักละดานินการจนบรรลุผล฿นทีไสุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ปຓนกลเกสาคัญทีไจะชวย฿นการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของคนเทยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัๅน
฿นพระราชบัญญัติการศึกษาห งชาติ พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2545 จึงระบุ฿หຌ
หนวยงานตຌนสังกัดละสถานศึกษาจัด฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ละ฿หຌถือวาการประกัน
คุณภาพภาย฿นปຓนสวนหนึไงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีไตຌองดานินการอยางตอนืไอง ดยมีการจัดทา
รายงานประจาป สนอตอหนวยงานตຌนสังกัด หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละปຂดผยตอสาธารณชน พืไอนาเปสูการ
พัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา รวมทัๅงพืไอรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กาหนดเวຌ฿นหมวด 6
มาตรา 48) นอกจากนีๅ พืไอ฿หຌกิดการนาสูการปฏิบัติอยางปຓนรูปธรรม จึงกาหนด฿หຌตຌองออกกฎกระทรวงวา
ดຌวยระบบ หลักกณฑ์ ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ตามวรรคสอง มาตรา 47) พืไอ฿หຌสอดรับกับการ
ปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง ละ฿หຌชืไอมยงการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ละการประกันคุณภาพ
ภายนอก จึงเดຌมีการประกาศกฎกระทรวงวาดຌวยระบบ หลักกณฑ์ ละวิธีก ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ทนกฎกระทรวงฉบับดิม (พ.ศ. 2546) ซึไงเดຌมีการนาเปประกาศ฿นราชกิจจานุบกษารียบรຌอยลຌว ฿น
ลม 127 ตอนทีไ 23 ก วันทีไ 2 มษายน 2553 ทา฿หຌมีผลบังคับ฿ชຌลຌว
กฎกระทรวงฉบับนีๅ฿หຌความชัดจนกีไยวกับระบบ หลักกณฑ์ ละวิธีการประกัน คุณภาพทัๅงภาย฿นละ
ภายนอก ฿นสวนของการอาชีวศึกษา เดຌกาหนด฿หຌสถานศึกษาจัด฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพภาย฿นดยการ
สงสริม สนับสนุน ละกากับดูลของหนวยงานตຌนสังกัด ตามหลักกณฑ์ละนวปฏิบัติทีไ฿หຌสถานศึกษายึด
หลักการมีสวนรวมของชุมชนละหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละภาคอกชน ดยดานินการดังตอเปนีๅ
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทาผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีไมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดระบบบริหารละสารสนทศ
4) ดานินงานตามผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5) จัด฿หຌมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) จัด฿หຌมีการประมินคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) จัดทารายงานประจาปทีไปຓนรายงานประมินคุณภาพภาย฿น
8) จัด฿หຌมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอนืไอง

ดังนัๅน พืไอปຓน การสนั บสนุน ละส งสริมการพัฒ นาระบบการประกัน คุณภาพของสถานศึกษา฿หຌ
ขຌมขใงตามกฎกระทรวงดังกลาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงเดຌรวมกันจัดทาผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 4 ป คือ ปการศึกษา 2561 – 2564 ขึๅน พืไอวางผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ละปຓน
นวทาง฿นการพัฒนาการจัดการรียนการสอน฿หຌตรงตอความตຌองการของผูຌรียน ผูຌปกครอง ละชุมชน
ตลอดจน฿หຌชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน สงสริม การดานินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัย฿หຌปຓนเปตามผนทีไ
กาหนดเวຌ

บททีไ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
1.1 ขຌอมูลทัไวเปของชุมชน
1.2 ขຌอมูลสถานศึกษา
1.3 สาขาวิชาทีไปຂดสอน
1.4 ครูละบุคลากรทางการศึกษา
1.5 ขຌอมูลนักรียน นักศึกษา
1.6 มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.7 การวิคราะห์ชิงกลยุทธ์
บททีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 พันธกิจ
2.3 ปງาประสงค์
2.4 กลยุทธ์
บททีไ 3 การพัฒนาสถานศึกษา
บททีไ 4 ผนงบประมาณการงินของสถานศึกษา
4.1 ผนการรับนักรียน ระดับ ปวช.
4.2 ผนการรับนักศึกษา ระดับ ปวส.
4.3 ผนการรับนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี
4.4 ผนการ฿ชຌจายงินงบประมาณ
บททีไ 5 บทบาทหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองกับการจัดการศึกษา
5.1 บทบาทหนຌาทีไของคณะกรรมการวิทยาลัย
5.2 บทบาทละหนຌาทีไของคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย
5.3 บทบาทละหนຌาทีไของผูຌอานวยการวิทยาลัย
5.4 บทบาทละหนຌาทีไของรองผูຌอานวยการวิทยาลัย
5.5 บทบาทละหนຌาทีไของครู ละบุคลากรทางการศึกษา
5.6 บทบาทละหนຌาทีไของผูຌปกครอง
5.7 บทบาทละหนຌาทีไของพนักงานราชการ ลูกจຌางประจา จຌาหนຌาทีไลูกจຌางชัไวคราว
5.8 บทบาทละหนຌาทีไของนักการภารรงละยาม
5.9 บทบาทละหนຌาทีไของผูຌรียน
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บททีไ 6 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ละรายงาน
6.1 การกากับติดตาม
6.2 การตรวจสอบ
6.3 การรายงาน
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ภาคผนวก
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1. คาสัไงตงตัๅงคณะกรรมการจัดทาผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. คาสัไงตงตัๅงคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. ภาพประกอบสดงการมีสวนรวมของบุคลากร
4. กระบวนการจัดทาผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ละผนปฏิบัติการประจาป
5. สรุปขัๅนตอนการจัดทาผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
6. บันทึกขຌอความ รืไอง ขออนุมัติผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

สุพรรณบุรีปຓนจังหวัดหนึไง฿น 25 จังหวัดของภาคกลางดຌานตะวันตกของประทศเทย ทางทิศตะวันตก
ฉียงหนือของกรุงทพฯ มีพืๅนทีไราบลุมตามนวลานๅาทาจีน สวน฿หญปຓนนาเรละปຆา ประชากรประกอบอาชีพ
ทางกษตรกรรม ลักษณะภูมิประทศดยทัไวเปทางทิศหนือปຓนทีไราบ มีภูขาบຌางปຓนบางตอน฿นทຌองทีไดิมบาง
นางบวช ละอูทอง ตปຓนภูขาลใก โ สวนตอน฿ตຌปຓนทีไราบลุม ดยตลอดทางทิศตะวันตกละทิศหนือมีปຆา
ละภูขามาก฿นขตอาภอดานชຌาง จังหวัดสุพรรณบุรี ตัๅงอยูระหวางสຌนรุຌงทีไ 14 องศา 4 ลิปดาหนือ ถึง 15
องศา 5 ลิปดาหนือ ละระหวางสຌนวง 90 องศา 17 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู
สูงจากระดับนๅาทะลปานกลาง 3-10 มตร มีพืๅนทีไทัๅงหมดประมาณ 5,358.008 ตารางกิลมตร หรือประมาณ
3,348,755 เร คิดปຓนรຌอยละ 5.2 ของพืๅนทีไภาคกลาง อยูหางจากกรุงทพมหานครประมาณ 107 กิลมตร
(ตามทางหลวงผนดินหมายลข 340) ดยทางรถเฟประมาณ 142 กิลมตร มีอาณาขตติดตอกับจังหวัด
฿กลຌคียง คือ ทิศหนือติดตอจังหวัดชัยนาทละจังหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออกติดตอจังหวัดอางทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ละจังหวัดสิงห์บุรี ทิศ฿ตຌติดตอจังหวัดนครปฐม ละทิศตะวันตกติดตอจังหวัดกาญจนบุรี
พืๅนทีไของจังหวัดสุพรรณบุรีจานกลักษณะตามระดับความสูงของพืๅนทีไปຓนทีไราบลุมปຓนสวน฿หญ ละ
บางสวนปຓนทีไราบสูง ดยมีความลาดทระหวาง 0-3 ปอร์ซในต์ ซึไงอยูทางดຌานตะวันออกของจังหวัดตลอด
นวตัๅงตหนือจรด฿ตຌบริวณพืๅนทีไตไาสุดอยูทางทิศตะวันออกฉียง฿ตຌ พืๅนทีไของจังหวัดสวน฿หญหมาะสาหรับ
การทานา มีมนๅา ลาคลอง หนอง บึงอยูทัไวเปมีมนๅาทาจีน หรือมนๅาสุ พรรณบุรีปຓนมนๅาสายสาคัญทีไเหล
ผานจากหนือสุดถึง฿ตຌสุด฿นฤดูฝนจะมีนๅาหลากเหลบามีนๅาทวมขัง ฿นทีไราบลุมทา฿หຌกิดนๅาทวม฿นบางทຌองทีไชน
฿นขตอาภอสองพีไนຌองละอาภอบางปลามຌาดຌานทิศตะวันตกฉียง฿ตຌ ฿นขตอาภออูทองทอดขึๅนเปทางหนือ
ขนานกับสຌนกัๅนขตดน ระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะพืๅนทีไลูกคลืไนลอนลาด มี
ความลาดทระหวาง 2-8 ปอร์ซในต์ สลับกับนินขาสวนดຌานตะวันตก ของอาภอดานชຌาง มีสภาพพืๅนทีไทีไปຓน
ลูกคลืไนลอนลาดสลับลอนชัๅน จนถึงทือกขาสูงชันปຓนทือกขาทีไติดกับทือกขาตะนาวศรี ประกอบดຌวยภูขา
สูง ซึไงมีลั กษณะปຓน ภูขาละมียอดขาสู งสุ ดอยู ฿กลຌ กับบຌ านหຌ วยดิน ดาสู งประมาณ 1,002 มตร หนื อ
ระดับนๅาทะลปานกลาง
สภาพอากาศดยทัไวเปมีลักษณะรຌอนชืๅน กลาวคือ ฤดูรຌอนเดຌรับอิทธิพลจากลมตะวันออกฉียงหนือละ
ลมฝຆาย฿ตຌ พัดผานตัๅงตกลางดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เดຌรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก
ฉี ย ง฿ตຌ ตัๅ ง ต ก ลางดื อ นพฤษภาคมถึ ง กลางดื อ นตุ ล าคม ละฤดู ห นาว เดຌ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากมรสุ ม
ตะวันออกฉียงหนือตัๅงตกลางดือนตุลาคมถึงกลางดือนกุมภาพันธ์

ฤดูรຌอน เดຌรับอิทธิพลจากลมตะวันออกฉียงหนือละลมฝຆาย฿ตຌพัดผาน ตัๅงตกลางดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางดือนมษายน อุณหภูมิ 40.3 องศาซลซียส
ฤดูฝน เดຌรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ตัๅงตกลางดือนพฤษภาคมถึงกลางดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เดຌรับอิทธิพลมรสุมตะวันออกฉียงหนือตัๅงตกลางดือนตุลาคมถึงกลางดือนกุมภาพันธ์
ดิน สภาพของดิน฿นขตจังหวัดสุพรรณบุรี มีความหมาะสมกับการทานา พืชเร เมຌยืนตຌน เมຌผลตาง โ
การปลู กหญຌา ลีๅ ยงสั ตว์ทาทุงหญຌาลีๅ ยงสั ตว์ถาวรส าหรั บ การปศุสั ตว์ ซึไงพิจารณาจากคุณสมบั ติของดินทัๅ ง
กายภาพละคมี ฿นดຌานนืๅอดิน ความลึกของดิน ความสามารถ฿นการอุຌมนๅา ชนิดของรดิน ดินหนียวละ
ปริมาณรธาตุของดิน
หลงนๅา มนๅาสายสาคัญละปຓนประยชน์ตอความปຓนอยูละศรษฐกิจของประชากร฿นจังหวัด
เดຌก มนๅาทาจีน หรือมนๅาสุพรรณบุรี ละหຌวยกระสียว มนๅาทาจีนยกจากมนๅาจຌาพระยาทีไอาภอมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท เหลลงทิศ฿ตຌขຌาสูจังหวัดสุพรรณบุรี ทีไอาภอดิมบางนางบวชลຌวเหลผานอาภอสามชุก
อาภอศรีประจันต์ อาภอมืองสุพรรณบุรี อาภอบางปลามຌา ละอาภอสองพีไนຌองตามลาดับ ปลายนๅาของ
มนๅาสายนีๅจะเหลลงสูอาวเทยทีไจังหวัดสมุทรสาคร สวนหຌวยกระสียวปຓนสาขาทีไสาคัญของมนๅาสุพรรณบุรี
กิดจากลานๅาตาง โ ทีไเหลมาจากทาง฿ตຌอาภอบຌานเร จังหวัดอุทัยธานี ละขาพุกา รวมทัๅงขาพระ ทุงดินดา
ตอน฿ตຌลงมา ทางนๅาหลานีๅจะเหลมารวมกันทีไดຌานตะวันตกของอาภอดานชຌาง กลายปຓนหຌวยกระสียวลຌวเหล
มาทางตะวันออกผานทีไราบสูงลงสูมนๅาสุพรรณบุรี ทีไอาภอสามชุก ปຓนลานาทีไมีนๅาเหลตลอดป
ปຆาเมຌ จังหวัดสุพรรณบุรีมีนืๅอทีไทัๅงหมดจานวน 3,348,755 เร ถูกประกาศปຓนขตปຆาสงวนหงชาติ
จานวน 7 หง นืๅอทีไรวมกันทัๅงหมด 825,102.52 เร หรือรຌอยละ 24.64 ของพืๅนทีไจังหวัด ดยมีพืๅนทีไปຆา
ธรรมชาติกระจายอยูทางตอนหนือละทางดຌานตะวัน ตก ภาย฿นขตอาภอดานชຌาง อาภอหนองหญຌาเซ
อาภออูทอง ละอาภอสองพีไนຌอง ชนิดปຆามีตัๅงตปຆาทุง ปຆาตใงรัง ปຆาบญจพรรณ ปຆาดงดิบ ละปຆาสนขา เมຌทีไ
มีคาทางศรษฐกิจเดຌก ตใง รัง มะคามง มะคาตຌ พะยูง ชิงชัน ประดูตะคียนทอง ยมหอม ปຓนตຌน
รธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรีมีปริมาณรธาตุตเมมากนัก พบรสาคัญบางชนิดทานัๅน ชน ดีบุก พบ
บริวณขายตุงทางตอนหนือของอาภอดานชຌาง นอกจากนีๅยังพบ฿ยหินกรนิต ละหิน ปูน฿ชຌ฿นการกอสรຌาง
บริวณขา฿หญทางตะวันตก ละขาทางดຌานตะวันออกละตะวันตก ระหวางสຌนทางอูทองถึงอาภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทัๅงบริวณขืไอนกระสียว อาภอดานชຌาง กิจการดຌานอุตสาหกรรมหมืองรของจังหวัด
สุพรรณบุรี จึงมีขอบขตจากัด ดยจะมีฉพาะการทาหมืองรหินปูน หินอุตสาหกรรมทานัๅน
จังหวัดสุพรรณบุรีถือเดຌวาปຓนจังหวัดหนึไงทีไมีอาชีพทาการกษตรปຓนหลัก มีหลงนๅาธรรมชาติ การ
ชลประทานหมาะสมกการกษตร พืๅน ทีไทีไอุดมสมบู ร ณ์ เดຌก อาภอมืองสุ พรรณบุ รี อาภอบางปลามຌา
การกษตรกรรมสาคัญ เดຌก การกสิกรรม การทานา ทาสวน ทาเร ปຓนอาชีพหลักของประชากรมากกวารຌอย
ละ 80 ดังนัๅนอาชีพทีไสาคัญของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี คือ การประกอบอาชีพการกษตรกรรม มีการทานาขຌาว

การปลูกพืชเร เดຌก อຌอยรงงาน ขຌาวพดลีๅยงสัตว์ ปຓนตຌน นอกจากนีๅยังมีอาชีพรับจຌางละการประกอบธุรกิจ
ทางการคຌาละธุรกิจทางบริการดຌวย
ประชากร฿นจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบดຌวยชืๅอชาติเทย พวน จีน ลาว กะหรีไยง ดยกระจัดกระจาย
อยู ฿นทຌองทีไอาภอตาง โ ดยชนกลุ มนຌ อยทีไเดຌขຌามาตัๅงถิไน ฐานอยู ฿นขตสุ พรรณบุ รี ปั จจุ บั นเดຌมีการผสม
กลมกลืนจนกลายปຓนคนชืๅอชาติเทย฿นปัจจุบัน จังหวัดสุพรรณบุรีบงขตการปกครองออกปຓน 10 อาภอ
110 ตาบล 1,007 หมูบຌาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกอตัๅงขึๅนมืไอวันทีไ 18 มษายน พ.ศ. 2484 ตัๅงอยูบนนืๅอทีไ 5 เร 80.80
ตารางวา ดิมชืไอ รงรียนชางยใบสืๅอผຌา ตอมาปลีไยนชืไอปຓน รงรียนการชางสตรีสุพรรณบุรี  ฿นป พ.ศ.
2516 เดຌปลีไ ยนชืไอปຓ น รงรี ยนอาชีว ศึกษาสุพรรณบุ รี  ละ฿นป พ.ศ. 2525 เดຌรับ การยกฐานะปຓ น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2484
ปຂดทาการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตຌนสายอาชีพ หลักสูตร 2 ป
พ.ศ. 2495
ปຂดสอนถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ป
พ.ศ. 2501
ปຂดสอนหลักสูตรประยควิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2519
ปຂดสอนสาขาวิชาพาณิชยการ
พ.ศ. 2522
ปຂดสอนภาคนอกวลาสาขาวิชาพาณิชยการ ละรับนักรียนชายขຌารียน
พ.ศ. 2524
฿ชຌหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 ปຂดสอนสาขาวิชา
ศิลปประยุกต์ รับนักรียนชายละหญิงขຌารียน นักรียนชายริไมรียน
นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
พ.ศ. 2525
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค (ปวท.) ประภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2526
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) ประภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2530
฿ชຌหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533
฿ชຌหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การถายภาพ ตอมาปลีไยนชืไอปຓน
สาขาวิชาทคนลยีการถายภาพละวีดีทัศน์
พ.ศ. 2538
เดຌยุบสาขาวิชาการบัญชี฿นระดับ ปวท. ละเดຌปຂดสอน฿นระดับ ปวส. สาขาวิชาการ
ลขานุการละ฿ชຌหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538

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

ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคีธุรกิจสถานพยาบาลรวมกับ
รงพยาบาลศุภมิตร
฿ชຌหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 ละตอมาปลีไยนมา฿ชຌ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) พ.ศ. 2540
จัดทาธรรมนูญสถานศึกษาละการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
฿ชຌหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 ปຂด฿หຌบริการหຌอง Internet
พืไอ฿หຌนักรียนทาการศึกษาคຌนควຌาขຌอมูลผานระบบครือขายอินตอร์นใต ละเดຌรับ
บริจาคครืไองคอมพิวตอร์ จาก ฯพณฯ บรรหาร ละคุณหญิงจม฿ส ศิลปอาชา
จานวน 20 ชุด
฿ชຌหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ละ฿ชຌ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546
จัดตัๅงศูนย์การรียนรูຌดຌวยตนอง หຌองฮมธียตอร์ ณ อาคารฉลิมพระกียรติ กอสรຌาง
หຌองประชาสัมพันธ์ ละหຌองพักอาจารย์วร
จัดตัๅงศูนย์ OTOP Product Center พืไอจาหนายสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ละจังหวัด฿กลຌคียง
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวตอร์กราฟฟຂก ละ
สรຌางหลังคาคลุมบริวณลานอนกประสงค์ พืไอ฿ชຌทากิจกรรมของนักรียน นักศึกษา
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการรงรมละการ
ทองทีไยว สาขางานการทองทีไยว
จัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลละปฏิบัติการอินตอร์นใต พืไอปຓนหลงรียนรูຌของนักรียน
นักศึกษา ละบุคคลภายนอก
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารละภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร ระบบทวิภาคี
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการรงรม สาขางานการ
รงรม ระบบทวิภาคี
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คຌาปลีก สาขางานธุรกิจคຌาปลีกทัไวเป ระบบทวิภาคี
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) สาขางานการทองทีไยว ระบบ
ทวิภาคี ปຂดสอนหลักสูตรทคนลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ธุรกิจ (ตอนืไอง)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) สาขางานบริการอาหารละ
ครืไองดืไม ละสาขางานการทองทีไยว ระบบทวิภาคี ปຂดสอนหลักสูตรทคนลยี
บัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี (ตอนืไอง)
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) สาขางานการตลาด สาขางาน
การจัดการทัไวเป ละสาขางานคอมพิวตอร์ธุรกิจ ระบบทวิภาคี
ปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) สาขางานมัลติมีดีย สาขางาน
คอมพิวตอร์ปรกรมมอร์ ละสาขางานการจัดดอกเมຌละงานประดิษฐ์

สีขียว
สีหลือง
สัญลักษณ์
ประจาวิทยาลัย

สีประจาวิทยาลัย
สีขียว-สีหลือง

ดอกเมຌประจาวิทยาลัย
ดอกสรຌอยอินทนิล

 ทักษะดี มีคุณธรรม นาวิชาการ 
(Excellence in Skills, Morality and Academic)

 หลงรียนรูຌ คูคุณธรรม นาวิชาชีพ 
(Resources, Morality and Academic Professional Skill)

 ทักษะยีไยม ปດยมคุณธรรม 
(Excellence in Skills and Fledged Moral)

ผูอานวยการวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารทรัพยากร

รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน
และความรวมมือ

ฝຆายบริหารทรัพยากร
• งานบริหารงานทัไวเป
• งานบุคลากร
• งานการงิน
• งานการบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานทีไ
• งานทะบียน
• งานประชาสัมพันธ
ฝຆายผนงานละความรวมมือ
• งานวางผนละงบประมาณ
• งานศูนยขอมูลสารสนทศ
• งานความรวมมือ
• งานวิจัยละพัฒนานวัตกรรมละสิไงประดิษฐ
• งานประกันคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
• งานสงสริมผลิตผลการคาละประกอบธุรกิจ
ฝຆายพัฒนากิจการนักรียนนักศึกษา
• งานกิจกรรมนักรียน นักศึกษา
• งานครูทีไปรึกษา
• งานปกครอง
• งานนะนวอาชีพละจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักรียน นักศึกษา
• งานครงการพิศษละการบริการชุมชน

คณะกรรมการวิทยาลัย
รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนา
กิจการ นร. นศ.

รอง ผอ.
ฝ่ายวิชาการ

ฝຆายวิชาการ
• งานพัฒนาหลักสูตรการรียนการสอน
• งานวัดผลละประมินผลการศึกษา
• งานวิทยบริการละหองสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสืไอการรียนการสอน
• ผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• ผนกวิชาผาละครืไองตงกาย
• ผนกวิชาอาหารละภชนาการ
• ผนกวิชาธุรกิจอาหาร
• ผนกวิชาคหกรรม
• ผนกวิชาการบัญชี
• ผนกวิชาการขายละการตลาด
• ผนกวิชาธุรกิจคຌาปลีก
• ผนกวิชาการลขานุการ
• ผนกวิชาคอมพิวตอรธุรกิจ
• ผนกวิชาการรงรม
• ผนกวิชาการทองทีไยว
• ผนกวิชาการออกบบ
• ผนกวิชาคอมพิวตอรกราฟฟຂก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปຓนวิทยาลัยทีไผลิตนักรียน นักศึกษาทางดຌานวิชาชีพ เดຌรับ
รางวัลละมีผลงานปຓนทีไยอมรับ฿นสังคม ดังตอเปนีๅ
ปการศึกษา 2557
ผลงานดีดนของสถานศึกษา
รางวัลองค์การมาตรฐานหรียญทองระดับชาติ ประภทสถานศึกษาขนาดกลาง จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ฿นอนาคตหงประทศการ
ขงขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืๅนฐานระดับชาติ ครัๅ งทีไ 24 ระหวางวันทีไ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
จังหวัดหนองคาย
รางวัลหรียญทองชนะลิศระดับชาติ Science Tech ประภทผนกวิชาสามัญ จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นการประกวดการจัดสถานทีไรียนรูຌทคนลยีฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจาป
การศึกษา 2557
รางวัลชนะลิศการประกวดพวงมาลาประภทสวยงาม จากจังหวัดสุพรรณบุรี ฿นวรกาสวันปຂย
มหาราช วันทีไ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รางวัลหนึไงรงรียนหนึไงนวัตกรรมระดับขตพืๅนทีไการศึกษา สิไงประดิษฐ์คนรุน฿หมประภทตอยอด
นวัตกรรมละทคนลยี ครืไองทาลายอกสารบบ 3 in 1
รางวัลรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจาป 2557 จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีดน
เดຌรั บ ล ป ระกาศกี ยรติคุณ ครู ชุ มชนสรຌ า งคนดี ปຓ น ศรี  ผ น ดิ น  ดยทา นหญิ ง (หม อมจຌ า )
มาลินี มงคลยุ คลอมาตยกุล พระราชปนัดดา฿นพระบาทสมดใจพระจุ ลจอมกลຌ าจຌ าอยู หัว ฿หຌ เวຌ ณ วันทีไ 8
ตุลาคม พ.ศ. 2557
นางสาวจันทรา
สงศรี
เดຌรับมอบครืไองหมายชิดชูกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ
กตุหิรัญ
รางวัลสุดยอดครูดีระดับจังหวัด จากสานักงานคณะกรรมการสงสริมสวัสดิการละสวัสดิภาพครู
ละบุคลากรทางการศึกษา ครงการครูดีมีทุกวัน ประจาป พ.ศ. 2557 ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา
อยูสาราญ
รางวัลครู ผูຌส อนดีดน กลุมสาระการรียนรูຌ วิทยาศาสตร์ดีดน จากคุรุส ภา ฿หຌ เวຌ ณ วันทีไ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางณัฐญา
อัมรินทร์

รางวัลครูผูຌสอนดีดน กิจกรรมพัฒนาผูຌรียนดีดน จากคุรุสภา ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 14 สิงหาคม พ.ศ.
2557
นางสาวพุทธชาติ
กตุหิรัญ
รางวัลครูผูຌสอนดีดน กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทยดีดน จากคุรุสภา ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2557
นางขนิษฐา
ภมรดล
รางวัลครูผูຌสอนดีดน กลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรมดีดน จาก คุรุสภา
฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ์
รางวัลครูผูຌสอนดีดน กลุมสาระการรียนรูຌศิลปะดีดน จากคุรุสภา ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2557
นางราตรี
พรหมทน
เดຌ ครืไ อ งหมายชิด ชูกี ยรติ หนึไ ง สนครู ดี  ประจ า 2557 จากคุรุ ส ภา ฿หຌ เวຌ ณ วันทีไ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายสฤษดิ์
มาตกุล
นายอรทัยภ์
ทามา
การนาสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษาระดับชาติ ตามครงการพัฒนาองค์ความรูຌของนักวิจัย
อาชีวศึกษา ระหวางวันทีไ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ รงรมทาวน์อินทาวน์
นางภิญญดา
อยูสาราญ
นางณัฐญา
อัมรินทร์
นางสาวกนกวรรณ
สงสมบูรณ์
เดຌรับครืไองหมายชิดชูกียรติ หนึไงสนครูดี ประจาป 2557 จากคุรุสภา ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 16
มกราคม พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
นางวันทนา
พธิ์รัง
นางบญจมาศ
ดีจริญ
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
นายนนท์
กตุพรม
นางสาวฉัตรระวี
ศรีคา
นางสาวศรัณยา
อมอินทร์
นางสม฿จ
บุญมี
นางพียร฿จ
มวงภาษี

นางอนัญญา
วียงสีมา
นางสาวพรรณี
สุคันธิน
นายกวินธร
เขหทัยบุตร
นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวกนกวรรณ
สงสมบูรณ์
นายกิติพงศ์
กวิทวณิชชา
นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
นางนิภา
สุทธิบุตร
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นายอกลักษณ์
พุมต
นางสาววิราวรรณ
สายกຌว
ผลงานดีดนของนักรียน นักศึกษา
นั กรี ยนรางวัล พระราชทาน จากสมดใจพระทพรั ตนราชสุ ด าสยามบรมราชกุม ารี ประจ าป
การศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
นางสาวยาวรศ
เชยประสริฐ
นักศึกษารางวัล พระราชทาน จากสมดใจพระทพรั ตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี ประจ าป
การศึกษา 2557 ระดับ ปวส.
นางสาววิภาวรรณ
วงษ์พธิ์
เดຌ รั บ ล  กี ย รติ คุ ณ ปຓ น ผูຌ มี ค วามสามารถดี  ด น ละน าชืไ อ สี ย งมาสู ป ระทศชาติ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ นืไอง฿นงานวันดใกหงชาติ ประจาป 2558 ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิรจน์
สิทธิมาศ
เดຌรับกียรติบัตรปຓนดใกละยาวชนดีดนหงชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ นืไอง฿นงานวันดใก
หงชาติ ประจาป 2558 ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิรจน์
สิทธิมาศ
เดຌรับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นการประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย การขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืๅนฐานระดับชาติ ครัๅงทีไ 24 ประจาป
การศึกษา 2557 ระหวางวันทีไ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองคาย ดังนีๅ
 ตาหนงหรัญญิกคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
 รางวัลชนะลิศ การประกวดมารยาทเทย
นายภูมิรัตน์
รัตน์วงพงษ์
นางสาวบงกช
กຌวปาน

 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ทักษะงานออกบบบรรจุภัณฑ์ดຌวยคอมพิวตอร์ (ชา,ธัญพืช,
ดอกเมຌอบหຌง)
นางสาวอินทิรา
อนันต์ธนสาร
นางสาวพลอยพิชชา
นาตนด
 รางวัลระดับหรียญทอง ประกวดการพูด฿นทีไสาธารณะปຓนภาษาอังกฤษ (English Public
Speaking Contest)
นางสาวกันต์กมล
เทยวงษ์
 รางวัลระดับหรียญทอง การออกบบละตัดยใบผลิตภัณฑ์บนตຍะอาหาร ระดับปวส.
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
นียมสุข
 รางวัลระดับหรียญทอง การประดิษฐ์ของทีไระลึกสาหรับตกตงบຌาน ระดับ ปวส.
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิไน
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
 รางวัลระดับหรียญทอง การจัดทาละสนอขายรายการนาทีไยว
นางสาวธัญญลักณ์
มากิด
นางสาวอภิณญาณ
ครุฑวิลัย
 รางวัลระดับหรียญงิน ประกวดรຌองพลงลูกทุง (ชาย)
นายชัยณรงค์
นาคสน
 รางวัลระดับหรียญงิน ประกวดรຌองพลงสากล (ชาย)
นายณัฐดนัย
สาลีผล
 รางวัลระดับหรียญงิน ประกวดดนตรีเทย ขิมสาย (7 หยอง)
นายจิรภัทร
ขาสมบูรณ์
เดຌรับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นการประชุมวิชาการองค์การนั กวิชาชีพ
฿นอนาคตหงประทศเทย การขงขันทักษะ วิชาชีพละทักษะพืๅนฐานระดับภาค ภาคกลาง ครัๅงทีไ 22 ระหวาง
วันทีไ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี ดังนีๅ
 ตาหนงนายกองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
 รางวัลชนะลิศ ปรกรมสารใจรูปพืไอการบัญชี ระดับ ปวส.
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นางสาวชนิศา
นาค฿หม

 รางวัลระดับหรียญทอง การประกอบอาหารวางหรือยาละอาหารจานหลัก ระดับ ปวช.
นายทรงพล
พธิ์หิรัญ
นางสาวอัญชนก
ฉลียวเวย์
นางสาวฤดีรัตน์
บารุงชนม์
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 การผสมครืไองดืไม (หญิง)
นางสาวมิรันตี
ศรีบุญพใง
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 การผสมครืไองดืไม (ชาย)
นายกฤษดา
รืองวิทย์
เดຌรับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
฿นอนาคตหงประทศเทย การขงขันทักษะ วิชาชีพละทักษะพืๅนฐาน฿นงานประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปการศึกษา 2557 ดังนีๅ
 รางวัลชนะลิศระดับหรียญทอง การขงขันตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์เทย
นางสาวพัชราภา
หลืองประสริฐ
นางสาวกมลวรรณ
ศรีตองออน
เดຌรับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดสิไงประดิษฐ์คนรุน฿หม ระดับ
ภาค ภาคกลาง ฿นงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฉลิมพระกียรติ ระหวางวันทีไ 11-14 มกราคม
พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การคຌาซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดังนีๅ
 รางวัลชมชยระดับหรียญงิน รืไอง ครืไองกาหนดปริมาณกาหนดขนาดขนมเทย ประภททีไ
2 สิไงประดิษฐ์ดຌานการประกอบอาชีพ
นางสาวสรชา
สิทธิวงษ์
นางสาวจนจิรา
ปรางจันทร์
 รางวัลชมชยระดับหรียญงิน รืไองสายหุຌมบลท์คลายครียด (Belt Aroma Therapy)
ประภททีไ 3 สิไงประดิษฐ์ดຌานผลิตภัณฑ์สารใจรูป
นางสาวสุพัตตรา
สุวรรณะศร
นางสาวจิตติพร
วรรณะภูติ
นางสาวพัชราภา
หลืองประสริฐ
เดຌรับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นการประกวดครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-อสซ ระดับภาค ภาคกลาง ระหวางวันทีไ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พชรบุรี จังหวัดพชรบุรี ดังนีๅ
 รางวัลหรียญงิน รืไอง ดินนๅามันจากยืไอกระดาษ ระดับ ปวช.
นางสาวธนพร
บัวมี
นางสาวรุงกัลยา
อานคาพชร

นางสาววรวรรณ
รุงรือง
 รางวัลหรียญทองดง รืไองสีปสตอร์พืไองานศิลปะ ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐชา
กิดวัน
นางสาวอัญชิสา
ชวนชาว์
นางสาวสุชาวดี
นๅาทิพทา
ปการศึกษา 2558
ผลงานดีดนของสถานศึกษา
รางวัล สถานศึก ษาดีด น ดຌานคุณ ธรรมละจริ ย ธรรม จากธนาคารออมสิ น ครงการประกวด
สถานศึกษาละนักรียน นักศึกษาดีดนดຌานคุณธรรมละจริยธรรม ปการศึกษา 2558
สถานศึกษารางวัล พระราชทาน ประจ าป การศึกษา 2558 จากส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
รางวัลรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจาป 2558จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การประมินคุณภาพภาย฿นดยตຌนสังกัด ปการศึกษา 2558 อยู฿นระดับดีมาก
รางวัลชนะลิศระดับหรียญทอง การประมินองค์การมาตรฐานดีดนองค์การนักวิชาชีพ ฿นอนาคต
หงประทศเทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปการศึกษา 2558
รางวัลชนะลิศอันดับทีไ 2 องค์การมาตรฐานดีดน ระดับภาค สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ
ครัๅงทีไ 25 ประจาปการศึกษา 2558
ขຌารอบ 1 ฿น 20 ทีมสุดทຌายระดับประทศ ครงการอบรมสริมศักยภาพนักศึกษา฿นการปຓน
ผูຌป ระกอบการ การประกวดผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขຌาวตังเรซ์บอรรีไ หนຌ าปลาสลิ ดหยองนๅ าพริ กผา ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ละเดຌขຌาศึกษาดูงาน ณ ประทศมาลซียละสิงค์ปร์
บุคลากรดีดน
เดຌรับครืไองหมายชิชูกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
รางวัลครูชุมชนคนสรຌางชาติตามรอยจຌาฟງาผูຌทรงปຓนครูหงผนดิน จากทานหญิง (หมอมจຌา)
ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรกสียกาจ ผูຌมีคุณูปการตอการศึกษาของชาติ ประจาป 2558 ประทาน ณ วันทีไ 1
มีนาคม พ.ศ. 2558
นางณัฐญา
อัมรินทร์
รางวั ล ชนะลิ ศ ประภทสิไ ง ประดิ ษ ฐ์ ข อง฿ชຌ ภ าย฿นบຌ า นจากวั ส ดุ  หลื อ ฿ชຌ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา/
อาชีว ศึกษา (ปวช.) ฿นฐานะอาจารย์ ทีไ ป รึ ก ษา จากส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ ละสิไ ง วดลຌ อมจั งหวั ด
สุพรรณบุรี ฿นครงการประกวดสรຌางสรรค์สิไงประดิษฐ์จากวั สดุหลือ฿ชຌ ป 2558 ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

นางภิญญดา
อยูสาราญ
เดຌรับ ครืไ องหมายชิดชูกียรติ หนึไงสนครู ดี  ประจาป 2558 จากคุรุส ภา ฿หຌ เวຌ ณ วันทีไ 6
ตุลาคม พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
นางสาวงามพรรณ
สุมูลวช
รางวัลครูผูຌสอนดีดน กลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ดีดน จากคุรุสภา ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
นายสุทธิ
อัมรินทร์
รางวัลครูผูຌสอนดีดน กลุมสาระการรียนรูຌวิศิลปะดีดน จากคุรุสภา ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 6 ตุลาคม พ.ศ.
2558
นางพรสวรรค์
สระบัว
รางวั ล ขຌ า ราชการละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาดี ด น ประจ าป 2558 จากอาชีว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 16 มกราคม พ.ศ. 2559
นางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
นางทองพราว
ฮวบหิน
นางภิญญดา
อยูสาราญ
นางพรสวรรค์
สระบัว
นางกานต์สิรี
อูอรุณ
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ์
นางราตรี
พรหมทน
นายสฤษดิ์
มาตกุล
นางอารยา
จริญพร
นางสาวรัชดาภรณ์
ตันติกาธน
นางสาวสมฤดี
คาภาษี
นายคมสันต์
พรหมศร
นายสมภพ
อุตสาหะ
นายธัฐชษฐ์
ชวยคๅาชู
นายศวตชติ
บุญจีน
นายจารึก
ศรีนาค
นางสาวสุพิชญา
รักดง
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นางสาวศิริภา
จิตผอง
นางสาวกนกพร
นຌอยสง

นายรัฐนันท์
สียงสนาะ
นางสาวงามพรรณ
สุมูลวช
นางสาววรารัตน์
รจน์ทนงค์
นางจินดา
สิงห์สริมวงษ์
นางสาวธนาภา
กຌวมณี
นางสาวกสร
อินทร์สวาง
นายพัชรวัฒน์
สกุลพราหมณ์
ผลงานดีดนของนักรียน นักศึกษา
นั กรี ย นรางวัล พระราชทาน จากสมดใจพระทพรั ตนราชสุ ด าสยามบรมราชกุม ารี ประจ าป
การศึกษา 2558 ระดับ ปวช.
นายสุจิรจน์
สิทธิมาศ
นักกีฬายาวชนทีมชาติเทย฿นการขงขันกีฬา อาซีไยนสกุลกมส์ครัๅงทีไ 7 ประจาป 2558 ณ
ประทศบรูเนดารุสซาลาม ประภทกีฬานตบอล
นางสาวธนัฎฐา
ขวัญกุล
รางวัลนักรียน นักศึกษาดีดนดຌานคุณธรรมละจริยธรรม จากธนาคารออมสิน ครงการประกวด
สถานศึกษาละนักรียน นักศึกษาดีดนดຌานคุณธรรมละจริยธรรม ปการศึกษา 2558
นางสาวกันต์กมล
เทยวงษ์
รางวัลยาวชนดีดน จากจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาป 2558
นางสาวกันต์กมล
เทยวงษ์
รางวั ล ชนะลิ ศ ประภทสิไ ง ประดิ ษ ฐ์ ข อง฿ชຌ ภ าย฿นบຌ า นจากวั ส ดุ  หลื อ ฿ชຌ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา/
อาชีวศึกษา (ปวช.) จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมจังหวัดสุพรรณบุรี ฿นครงการประกวด
สรຌางสรรค์สิไงประดิษฐ์จากวัดสุหลือ฿ชຌ ป 2558 ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นายรักษิต
บุญนาค
เดຌรั บ รางวั ล จากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา฿นการขง ขันทัก ษะวิช าชีพ ทักษะ
พืๅนฐาน ละจั ดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีดน ระดับชาติ ประจาปการศึกษา 2558 ระหวางวันทีไ 30
มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนีๅ
 รางวัลชนะลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทาละสนอขายรายการนาทีไยว ระดับ ปวช.
นางสาวจิตติพร
วรรณภูติ
นางสาวภัทราภรณ์
เตรวทย์
 รางวัลชนะลิศอันดับ 1 การจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีดน
นางสาวณัฐกานต์
สาลีสาย
นางสาวกันต์กมล
เทยวงษ์
นายพิชยุตม์
ทับทองดี

 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทักษะการออกบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ
นางสาวณัฐชา
สุริยวงศ์
นายกิตตินันท์
กุลพิพัฒน์รัตน์
เดຌรับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นการขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืๅนฐาน
ละจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีดน ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปการศึกษา 2558 ระหวางวันทีไ 14-18
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนีๅ
 รางวัลชนะลิศอันดับ 1 ทักษะกาฟบราณ
นางสาวกาญจนาพร
ฮงตระกูล
นางสาววรสสุคนธ์
ณรนุราช
 รางวัลชนะลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทาละสนอขายรายการนาทีไยว ระดับ ปวส.
นางสาวศิริลักษณ์
อินทญาติ
นางสาวสุนิสา
พุฒิวรรธนะ
 รางวัลชนะลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทเทย
นายณัฐพงศ์
พจัไน
นางสาวอมรรัตน์
กตุอุดม
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ทักษะการออกบบละการตัดยใบชุดนอนวัยรุนหญิง อายุ
15-20 ป ระดับ ปวช.
นางสาวพิมพ์วิภา
เชยวิศษ
นางสาวธันย์ชนก
รืองศิริ
นางสาวจุฑาภรณ์
พิมพขันธ์
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกต์ดอกเมຌบบเทย ปวส.
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทราชา
สอนกลิไน
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ทักษะปรกรมสารใจรูปพืไอการบัญชี ระดับ ปวส.
นางสาวณัฐนันท์
นๅา฿จดี
นางสาววนัสนันท์
จินดานนท์
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นางสาวกนกวรรณ
ซตຌ
นางสาวจารุวัลย์
ปาละวงษ์
นางสาวณัฐวรรณ
ศิลาวัชรพล

 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารปຓนชุด (Set Menu)
นายกฤษดากร
พธิ์ศรี
นางสาวบญจรัตน์
ธนะตระกูลพาณิช
นางสาวจรัสพรรณ
สงทอง
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทักษะบาร์ทนดอร์ชาย
นายกฤษดา
รืองวิทย์
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทักษะบาร์ทนดอร์หญิง
นางสาวรัชนีกร
ทองยๅา
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 การประกวดรຌองพลงลูกทุงชาย
นายอภิสิทธิ์
จันทรชียงศรี
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 การประกวดรຌองพลงสากลหญิง
นางสาวจนจิรา
ศักดาจรัส
เดຌรั บรางวัล จากส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-อสซ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันทีไ 29-30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพอูทอง ดังนีๅ
 รางวัลชนะลิศหรียญทอง รืไองการศึกษาปรียบทียบระดับปริมาณวิตามินซี฿นชาผลเมຌ
ระดับ ปวส.
นางสาวนิศารัตน์
จงสมจิตร
นางสาวปวันณา
ทววุฒิศิริกุล
นางสาวฤดีรัตน์
บารุงชนม์
 รางวัลชนะลิศหรียญทอง รืไองการศึกษาคุณภาพชาดอกขีๅหลใกผสมดอกกใกฮวยพรຌอมชง
ระดับ ปวช.
นางสาวอัญชิสา
ชวนชาว์
นางสาวณัฐชา
กิดวัน
นางสาวจาจุพร
รืไนพธิ์วงษ์
 รางวัลรองชนะลิศ อันดับ 2 รืไองผลิตภัณฑ์สารใจรูปขຌาวเรซ์บอรีไคปซูลพืไอสุขภาพระดับ
ปวช.
นางสาววรวรรณ
รุงรือง
นางสาวรุงกัลยา
อานคาพชร
นางสาวจุฑารัตน์
ตงทอง
เดຌรับรางวัลนืไอง฿นงานประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิไงประดิษฐ์คนรุน
฿หม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปการศึกษา 2558 ดังนีๅ

 รางวัลชนะลิศ คมเฟกะลา MUSICAL การขงขันนาสนอองค์ความรูຌภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวกัลยา
สุขรือน
นางสาวสิริรัตน์
บุญวงศ์
นางสาวอรอนงค์
มะลิวงษ์
 รางวัลชนะลิศอันดับ 1 ลอดชองเรซ์บอรรีไ
นางสาวบญจรัตน์
ธนะตระกูลพาณิช
นางสาวพรวารี
คาสักดี
นายกฤษดากร
อุปกຌว
 รางวัลชนะลิศอันดับ 1 วิจิตรตระการครืไองขวนผຌาลายเทย
นายจรัลทร
มากมูล
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นายถิรายุ
คาวิลาศ
ปการศึกษา 2559
ผลงานดีดนของสถานศึกษา
รางวัลหรียญทองชนะลิศ ระดับชาติ การประกวดการจัดสถานทีไรียนรูຌทคนลยีฉพาะทาง
อาชี ว ศึ ก ษา ประจ าป ก ารศึ ก ษา 2559 หຌ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว ตอร์ ผนกวิ ช าคอมพิ ว ตอร์ ก ราฟฟຂ ก
Experiential Computer Graphic and Design
ขຌารับการประมินผลครงการบมพาะผูຌประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ สถานศึกษากลุมภาค
กลาง ประจาปการศึกษา 2559 ผลการประมินติดตามการดานินธุรกิจภาย฿ตຌการบมพาะระดับชาติ กณฑ์อยู
฿นระดับ 5 ดาว
รางวัลรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจาป 2559 จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลดีดนการประกวดธนาคารรงรียน สงสริมการออม จากธนาคารออมสิน
รางวัลชนะลิศ การประกวดพวงมาลา ประภทสวยงาม นืไอง฿นวันปຂยมหาราช
รางวัลรองชนะลิศอันดับทีไ 1 การประมินองค์การมาตรฐานดีดน องค์การนักวิชาชีพ฿นอนาคต
หงประทศเทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจาป 2559
บุคลากรดีดน
รางวัลคุรุสดุดี
นายชูชิด
มัจฉาฉไา
รางวัลขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาดีดน
นางปุญญิสา
พันธุ์ภักดี
นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
นางวันทนา
พธิ์รัง

ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาดีดน ประจาป 2559 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
นายสุทพ
สุทธิบุตร
นางบุญสม
สานียงจม
นางยุวพา
สารพัฒน์
นายสุรพล
ยຌมชืไน
นางสาวอัญชรีย์
สรวงทาเมຌ
นายมนต์ชัย
อัมพวานนท์
นายดชา
การสมพจน์
นางสาวพจนา
สลับลึก
นางสาวสุชาดา
มีอาพัน
นายสุทธิ
อัมรินทร์
นางอรทัยภ์
ทามา
นางณัฐญา
อัมรินทร์
นางสาวกัลยาณี
ภมรดล
นายอัฐวีร์
ศิริตชภัทร์
นางสาววัชราภรณ์
นนท์ธีระวิชยา
นางสาวนรีรัตน์
คชพงษ์
นางวิเล
รัตนชิดฉาย
นางอัจฉรา
พธิจินดา
นายอนันต์
บุญกิด
นางนตรชนก
฿จกลຌา
นางสาวจิรวรรณ
ธนะตระกูลพาณิช
นางสาวกัญจน์รัตน์
สมะภีร์
เดຌ รั บ ทุ น วิ จั ย รืไ อ ง การพั ฒ นาสืไ อ มั ล ติ มิ  ดี ย บบน าสนอประ กอบการรี ย นรูຌ ร ายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ พืไออาชีพธุรกิจละบริ การ สาหรั บผูຌ รี ยนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลั ยอาชีวศึกษา
สุ พรรณบุ รี จากส านั ก วิจั ยละพัฒ นาการอาชีว ศึก ษา ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ปຓนจานวนงิน 45,000 บาท
นางณัฐญา
อัมรินทร์
ขຌาอบรมชิงปฏิบั ติก ารพัฒ นาศั กยภาพดຌานภาษาละวัฒ นธรรมจี น ระหวา งวัน ทีไ 17 – 30
มษายน พ.ศ. 2560 ณ National Taiwan Normal University สาธารณรัฐจีน (เตຌหวัน)
นางสาวกัลยาณี
ภมรดล

ผลงานดีดนของนักรียน นักศึกษา
นั กรี ยนรางวัล พระราชทาน จากสมดใจพระทพรั ตนราชสุ ด าสยามบรมราชกุม ารี ประจ าป
การศึกษา 2559 ระดับ ปวช.
นายถิรายุ
คาวิลาศ
นักศึกษารางวัล พระราชทาน จากสมดใจพระทพรั ตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี ประจ าป
การศึกษา 2559 ระดับ ปวส.
นายกรรชัย
อินทร์พธิ์
รางวั ล นั ก รี ย น นั ก ศึ ก ษาดี  ด น ดຌ า นคุ ณ ธรรมละจริ ย ธรรมจากธนาคารออมสิ น ครงการ
สถานศึกษาละนักรียน นักศึกษาดีดนดຌานคุณธรรมละจริยธรรม ปการศึกษา 2559
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธ์
เดຌรับกียรติบัตรปຓนดใกละยาวชนดีดนหงชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ นืไอง฿นงานวันดใก
หงชาติ ประจาป 2559
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
รางวัล ชนะลิ ศ จากส านั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัดสุ พรรณบุ รี ฿นการประกวดคลิ ป วีดี อ หั ว ขຌอ
ดใกเทยรูຌทาทันสืไอ ประจาป 2559
นายเพรัช
จันทร์เข
นายสิรภพ
มฆชຌาง
นางสาวศิริลักษณ์
ทองคา
รางวัลรองชนะลิศ อันดับ 1 ฿นการขงขันกีฬาวอลลย์บอลละบาสกตบอล ประภททีมหญิง
การขงขันกีฬาอาชีวะกมส์ ครัๅงทีไ 13 ระดับภาคกลาง อาชีวะกมส์กรุงกากมส์ ประจาปการศึกษา 2559
เดຌรับทุนการศึกษาสาขาวิชาการทองทีไยว (4 ป) ณ นครทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก
สถาบันขงจืไอสຌนทางสายเหมทางทะล
นายสุจิรจน์
สิทธิมาศ
เดຌรับคัดลือกปຓนตัวทนเปขຌาคายภาษาละวัฒนธรรมจีนฤดูรຌอน ณ มหาวิทยาลัยซาท์วสต์
(มหานครฉงชิไง) สาธารณรัฐประชาชนจีน วันทีไ 19-30 มษายน 2559
นายสุจิรจน์
สิทธิมาศ
นางสาวอภิญญาณ
ครุฑวิลัย
เดຌรับรางวัลชนะลิศ การขงขันทักษะการออกบบ 2D Animation (คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช.
จากส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ฿นการประชุมทางวิช าการองค์การนั กวิชาชีพ฿นอนาคตห ง
ประทศเทย การขงขัน ทักษะวิช าชีพ ทักษะวิช าพืๅน ฐาน ระดับชาติ ครัๅ งทีไ 25 ประจ าป การศึกษา 2559
ระหวางวันทีไ 6-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ดังนีๅ
นางสาวณัฐชา
สุริยวงศ์
นายกิตินันท์
กุลพิพัฒน์รัตน์

เดຌรับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นการประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย การขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืๅนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจาป
การศึกษา 2559 ระหวางวันทีไ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดังนีๅ
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 การขงขันทักษะการจัดทาละสนอขายรายการนาทีไยว
ระดับ ปวช.
นางสาวจิตติพร
วรรณภูมิ
นางสาวภัทราภรณ์
เตรวทย์
 รางวัลชนะลิศ ทักษะการบัญชีคอมพิวตอร์ ระดับ ปวช.
นางสาวอารยา
บุญยอด
นางสาวนาตยา
สุทธิวรรณ
 รางวัลชนะลิศอันดับ 2 ทักษะการขียนผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
นางสาวมัณฑนา
กຌวจริญ
นางสาวรสทร
พุกพาน
นางสาวกมลทิพย์
รัตนบวรชัย
นางสาวรัตนา
สดคมขา
นางสาวศิริลักษณ์
ทองคา
 รางวัลชนะลิศอันดับ 2 ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐวรรณ
ศิลาวัชรพล
นางสาวกรพันธุ์
ภิญญเทย
นายรัฐธรรมนูญ
รุงรังศรี
 รางวัลชนะลิศอันดับ 2 ทักษะกาฟบราณ
นางสาวปนัดดา
ชຌมชຌอย
นางสาวศุภรานันท์
พรหมทอง
 รางวัลชนะลิศอันดับ 2 ทักษะการขายสินคຌาออนเลน์
นายยุทธการ
พลอยสุก฿ส
นายศุภรานันท์
พรหมทอง
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกต์ดอกเมຌ฿นทຌองถิไน
นายถิรายุ
คาวิลาศ
นายเตรภพ
ตีๅยมฉายพันธ์
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารปຓนชุด (Set Menu) ระดับ ปวช.
นายกริกพล
พันธุ์จຌอย
นางสาวกัญญารัตน์
คงคาหลวง

นางสาวอรวรรณ
กຌวบุตรดี
เดຌรับรางวัลนืไอง฿นงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิไงประดิษฐ์คนรุน฿หม
ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปการศึกษา 2559 ระหวางวันทีไ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การคຌา The
Hub ซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดังนีๅ
 รางวัลชนะลิศ ดຌานหัตถศิลป์ ผลงาน ดอกเมຌคลุมผຌาเตรจากงานจักสานตอกเมຌเผ
นายถิรายุ
คาวิลาศ
นายอรรถ์
ชานาญกิจ
นางสาวณัฐธิตา
สุพัฒธี
นางสาวณัฐนรินทร์
พุมมัไน
นางสาวนพพร
คาจารูญ
นางสาวศศิธร
รอดผึๅง
 รางวัลรองชนะลิศ อันดับ 3 ดຌานผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ซอสมะละกอ (สาหรับผัด)
นางสาวบญรัตน์
ธนะตระกูลพาณิช
นายกฤษดาดร
อุปกຌว
นางสาวพรวารี
คาสักดี
นางสาวกรกช
นุชนารถ
นายปภังกร
ชาว์ระหะ
 รางวัล รองชนะลิ ศ อั น ดับ 3 ดຌา นประกวดองค์ความรูຌ การน าสนอวิ จั ยนวัตกรรมละ
สิไงประดิษฐ์ของคนรุน฿หมภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน ลูกประคบสมุนเพร 5 กลิไนดอกเมຌเทย
นางสาวนัฐฐา
หนูพุก
เดຌรั บรางวัล จากส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-อสซ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุ รี ระหวางวันทีไ 12-13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพอูทอง ดังนีๅ
 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ผลงาน การพัฒนาชาชงสมุนเพร Star Gooseberry Leaves
ระดับ ปวช.
นางสาวอรยา
บุญยอด
นางสาวสุพัตรา
นุชสียงพราะ
นางสาวนาตยา
สุทธิวรรณ
 รางวัลรองชนะลิศอั นดับ 1 ผลงาน การศึกษาการดูดซับนๅามันตะเครຌหอมของเมຌสน
ระดับ ปวส.
นายกรรชัย
อินทร์พธิ์
นางสาวยาวรส
เชยประสริฐ
นางสาวนัทธมน
ธรรมสาร

ปการศึกษา 2560
ผลงานดีดนของสถานศึกษา
รางวัลชนะลิศ การประมินองค์การมาตรฐานดีดน องค์การนักวิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย
ขนาดกลาง ระดับภาค ภาคกลาง ประจาป 2560
รางวัลรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ ดีมาก ของกรมอนามัย ประจาป 2560 จาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวั ล สຌ ว มสะอาดเดຌม าตรฐาน ของกรมอนามัย ประจ าป 2560 จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
บุคลากรดีดน
เดຌรับทุนวิจัย รืไอง ผลการจัดกระบวนการรียนรูຌดย฿ชຌการวิจัยปຓนฐาน ฿นรายวิชา วิทยาศาสตร์
พืไอพัฒนาอาชีพธุรกิจละบริการ สาหรับผูຌรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จากสานักวิจัยละพัฒนาการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ปຓนจานวนงิน 10,000 บาท
นางณัฐญา
อัมรินทร์
เดຌรับ คัดลือกบทความวิจั ย ลงวารสารการอาชีว ศึกษาภาคกลาง ปทีไ 1 ฉบั บทีไ 1 มกราคม –
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนีๅ
 รืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกขีๅหลใกผสมดอกกใกฮวยพรຌอมชง
นางณัฐญา
อัมรินทร์
นายสุทธิ
อัมรินทร์
 รืไอง การศึกษาปริมาณทีไหมาะสมของออริกาน฿นซอสมะละกอสาหรับผัด
นายพรทพ
กลิไนดง
นายสมภพ
อุตสาหะ
นางสาวยานุมาศ
กองรຌอยอยู
นายรัฐนันท์
สียงสนาะ
ขຌารวมฝຄกประสบการณ์วิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ ณ Ming Dao University ประทศเตຌหวัน
ระหวางวันทีไ 25 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางภิญญดา
อยูสาราญ
ขຌาอบรมภาษาละวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาละทคนลยีหนานหนิง มืองหนานหนิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันทีไ 9 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวพัฒน์พินันท์
อยูสาราญ

ผลงานดีดนของนักรียน นักศึกษา
รางวัลยาวชนดีดน นืไอง฿นวันดใกหงชาติ ประจาป 2560 มืไอวันทีไ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติเมตรี ทานียบรัฐบาล
นายถิรายุ
คาวิลาศ
นายณัฐพงศ์
พจัไน
รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 (หรียญทองดง) การข งขันฝมือรงงานหงชาติ ครัๅงทีไ 27 ระดับ
ภาค สาขา จัดดอกเมຌ มืไอวันทีไ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากจังหวัดสุพรรณบุรี
นายเตรภพ
ตีๅยมฉายพันธ์
ขຌารวมฝຄกประสบการณ์วิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ ณ Ming Dao University ประทศเตຌหวัน
ระหวางวันทีไ 25 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวชลธิชา
ปรมปรีดิ์
นางสาวลัดดา
จาปานิล
นางสาวอรอุมา
ชຌอยผดุง
นางสาวณัฐณิชา
สาลีผล
ขຌาคายภาษาละวัฒนธรรมจีนระยะสัๅน ณ นครซีๆยะหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันทีไ
21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
นางสาวณัฐพร
กาสา
ขຌาคายภาษาละวัฒนธรรมจีนระยะสัๅน ณ มหานครซีไยงเฮຌ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง
วันทีไ 9 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
นางสาวมธาพร
บัวกຌว
เดຌรับรางวัล จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-อสซ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วันทีไ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ดังนีๅ
 รางวัลชนะลิศ รืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนเพรจากดอก Cowslip Creeper ระดับ
ปวช.
นางสาวกาญจนา
กຌวปาน
นางสาวอรจิรา
ดวงทองคา
นางสาวกัลทิมา
ปງอมสถิตย์
 รางวัลชนะลิศ รืไอง การปรียบทียบปริมาณวานรางจืดทีไมีตอคุณภาพของอคร์ลพืไอ
สุขภาพ ระดับ ปวส.
นางสาวกัญญารัตน์
คงคาหลวง
นางสาวสมหญิง
ปัຕนคลຌาย
นางสาววรวรรณ
รุงรือง

 รางวัลรองชนะลิศอัน ดับ 1 รืไอง สัดสวนของสว นผสมทีไหมาะสมของ Miss Purple
Donut ระดับ ปวส.
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
นางสาวสุพรรณษา
นิยมทอง
นายชัยรัตน์
สายสังข์
เดຌรับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฿นการประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพ฿นอนาคตหงประทศเทย การขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืๅนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครัๅงทีไ 29
ประจาปการศึกษา 2560 ระหวางวันทีไ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยทคนิคสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ดังนีๅ
 รางวัลชนะลิศ ทักษะมัลติมีดียอาร์ต INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0 ระดับ ปวช.
นางสาวนันท์นภัส
วรรธนอารีย์
นางสาวธัญลักษณ์
ออนนຌอย
 รางวัลชนะลิศ การประกวดดนตรีเทย ประภทดีไยวจะขຌ ระดับ ปวช. ละ ปวส.
นายพงศ์วิน
อุมาบล
 รางวัลชนะลิศ ทักษะธุรกิจคຌาปลีกประภทสินคຌา OTOP ระดับ ปวช.
นางสาววิยะดา
อุบลรัศมี
นางสาวทัศนีย์
ชางกลึงหมาะ
 รางวัลรองชนะลิศอันดับทีไ 1 ทักษะการจัดทาละสนอขายรายการนาทีไยว ระดับ ปวช.
นางสาวธัญจิรา
หงษ์วียงจันทร์
นางสาวประภัสสร
สารางทอย
 รางวัลรองชนะลิศอันดับทีไ 1 ทักษะการจัดทาละสนอขายรายการนาทีไยว ระดับ ปวส.
นางสาวกมลวรรณ
ศรีตองออน
นางสาวภัทราภรณ์
เตรวช
 รางวัลรองชนะลิศอันดับทีไ 2 ทักษะการออกบบละตัดยใบครืไองตงกาย ระดับ ปวช.
นายสุรวัฒน์
ผินสูงนิน
นายรัชตะ
สัญตะหุม
นายพลวัฒน์
สัญญะพล
 รางวัลรองชนะลิศอันดับทีไ 2 ทักษะการประกอบอาหารเทยชิงธุรกิจ ประภทหอยทอด
จานรຌอน (Street Food) ระดับ ปวช.
นายฐากร
คูประชามิตร
นายพีรพล
คตรวงษ์

 รางวัลรองชนะลิศอันดับทีไ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช. ละ ปวส.
นางสาวนภสร
วิสุทธิ
 รางวัลรองชนะลิศอันดับทีไ 2 ทักษะการขงขันทักษะพิมพ์อังกฤษดຌวยคอมพิวตอร์ ระดับ
ปวช.
นางสาววรกัญญา

ประภทวิชา
1. คหกรรม

ศรีอรุณ

สาขาวิชา
1.1 ฟชัไนละสิไงทอ
1.2 อาหารละภชนาการ

2.1 การบัญชี

 สืๅอผຌาฟชัไน
 อาหารละภชนาการ
 ธุรกิจอาหาร (ระบบทวิภาคี)
 ธุรกิจดอกเมຌละงานประดิษฐ์
 คหกรรมพืไอการรงรม
 การบัญชี

2.2 การตลาด
2.3 การจัดการธุรกิจคຌาปลีก
2.4 การจัดการทัไวเป

 การตลาด
 การจัดการธุรกิจคຌาปลีก (ระบบทวิภาคี)
 การจัดการทัไวเป

2.5 คอมพิวตอร์ธุรกิจ
3.1 การรงรม
3.2 การทองทีไยว

 คอมพิวตอร์ธุรกิจ
 การรงรม (ทวิภาคี)
 การทองทีไยว

4.1 การออกบบ
4.2 คอมพิวตอร์กราฟຂก

 การออกบบ
 คอมพิวตอร์กราฟຂก

1.3 คหกรรมการบริการ
2. พาณิชยกรรม

3. อุตสาหกรรม
การทองทีไยว
4. ศิลปกรรม

สาขางาน

ประภทวิชา
1. คหกรรม

2. บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
1.1 อาหารละภชนาการ

สาขางาน

 อาหารละภชนาการ
 อาหารละภชนาการ (ระบบทวิภาคี)
1.2 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์  การจัดดอกเมຌละงานประดิษฐ์
2.1 การบัญชี
 การบัญชี
 การบัญชี (ระบบทวิภาคี)
 การตลาด
 การตลาด (ระบบทวิภาคี)

2.2 การตลาด
2.3 การจัดการธุรกิจคຌาปลีก
2.4 การจัดการทัไวเป

 การจัดการธุรกิจคຌาปลีก (ระบบทวิภาคี)
 การจัดการทัไวเป
 การจัดการทัไวเป (ระบบทวิภาคี)

2.5 คอมพิวตอร์ธุรกิจ
3. อุตสาหกรรมการ
ทองทีไยว

3.1 การรงรม
3.2 การทองทีไยว

 คอมพิวตอร์ธุรกิจ
 คอมพิวตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี)
 บริการอาหารละครืไองดืไม (ทวิภาคี)
 การทองทีไยว

4. ศิลปกรรม
5. ทคนลยี
สารสนทศละการ
สืไอสาร

4.1 คอมพิวตอร์กราฟຂก
5.1 คอมพิวตอร์ปรกรมมอร์

 มัลติมีดีย
 คอมพิวตอร์ปรกรมมอร์

ประภทวิชา
1. บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
 การบัญชี
 คอมพิวตอร์ธุรกิจ

ขຌาราชการ
ผูຌบริหาร
ขຌาราชการครู
ขຌาราชการพลรือน
พนักงานราชการ
ทาหนຌาทีไสอน
ทัไวเป/สนับสนุน
ลูกจຌางประจา
ทาหนຌาทีไสอน
ทัไวเป/สนับสนุน
ลูกจຌางชัไวคราว
ทาหนຌาทีไสอน
ทัไวเป/สนับสนุน
รวม

ตไากวา ม.6
ปวช./ม.6
ปวส./อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาท
ปริญญาอก
รวม

59
4
54
1
6
6
5
5
60
19
41
130

ครูผูຌสอน/ผูຌบริหาร
58
25
1
84

จຌางดຌวยงบบุคลากร
จຌางดຌวยงบดานินงาน
จຌางดຌวยงบงินอุดหนุน
จຌางดຌวยงินรายเดຌ (บกศ.)
จຌางดຌวยงินอืไน โ
รวม

ครูผูຌสอน
59
19
78

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
จຌาหนຌาทีไทัไวเป/สนับสนุน
18
คน
2
คน
13
คน
13
คน
คน
คน
46
คน
จຌาหนຌาทีไทัไวเป/สนับสนุน
5
คน
คน
6
คน
41
คน
คน
52
คน

หมายหตุ ขຌอมูล ณ วันทีไ 1 ตุลาคม 2560

ประภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประภทวิชาคหกรรม

ปวช.1
77

ระดับ ปวช.
ปวช.2
ปวช.3
67
46

รวม
190

1. สาขาวิชาฟชัไนละสิไงทอ
- สาขางานสืๅอผຌาฟชัไน
2. สาขาวิชาอาหารละภชนาการ
- สาขางานอาหารละภชนาการ
- สาขางานธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกเมຌละงานประดิษฐ์
- สาขางานคหกรรมพืไอการรงรม

3

8

1

12

40
19

33
17

24
15

97
51

15
-

9

6
-

21
9

ประภทวิชาพาณิชยกรรม

299

248

247

794

113

106

105

324

50

25

16

91

32

22

24

78

23

26

29

78

81

69

73

223

42

51

65

158

24

27

41

92

18

24

22

64

45

45

44

134

8

12

11

31

37

33

33

103

463

411

400

1,274

1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาธุรกิจคຌาปลีก
- สาขางานธุรกิจคຌาปลีกทัไวเป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการลขานุการ
- สาขางานการลขานุการ
5. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวตอร์ธุรกิจ

ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว
1. สาขาวิชาการรงรม
- สาขาการรงรม (ทวิภาคี)
2. สาขาวิชาการทองทีไยว
- สาขางานการทองทีไยว

ประภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาการออกบบ
- สาขางานการออกบบ
2. สาขาวิชาคอมพิวตอร์กราฟฟຂก
- สาขางานคอมพิวตอร์กราฟฟຂกอาร์ต

รวมทัๅงสิๅน

ประภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาอาหารละภชนาการ
- สาขางานอาหารละภชนาการ
- สาขางานอาหารละภชนาการ (ทวิภาคี)
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคຌาปลีก
- สาขางานธุรกิจคຌาปลีกทัไวเป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการจัดการทัไวเป
- สาขางานการจัดการทัไวเป
- สาขางานการจัดการทัไวเป (ทวิภาคี)
5. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวตอร์ธุรกิจ
ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว
1. สาขาวิชาการรงรม
- สาขางานบริการอาหารละครืไองดืไม (ทวิภาคี)
2. สาขาวิชาการทองทีไยว
- สาขางานการทองทีไยว (ทวิภาคี)
รวมทัๅงสิๅน

ประภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
รวมทัๅงสิๅน

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

ป 1
14
19

ระดับ ปริญญาตรี
ป 2
14
13

รวม
28
32

33

27

60

ขຌอมูล ณ 12 ธันวาคม 2560

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ ละประกาศนียบัตรวิช าชีพชัๅนสูง ประกอบดຌวย 4
มาตรฐาน 11 ประดในการประมิน 26 ประดในการประมินยอย ดังนีๅ
มาตรฐานทีไ 1 คุณลักษณะของผูຌสารใจการศึกษาอาชีวศึกษาทีไพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
ประดในการประมินทีไ 1.1 ดຌานความรูຌ ประกอบดຌวยประดในการประมินยอย 5 ประดใน ดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 1.1.1 รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาทียบกับจานวนรกขຌา
ประดในการประมินยอยทีไ 1.1.2 รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาทีไผานกณฑ์การประมิ นมาตรฐาน
วิชาชีพ
ประดในการประมินยอยทีไ 1.1.3 รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาทีไมีคะนนฉลีไยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ดຌานอาชีวศึกษา (V-NET) ตัๅงตคาฉลีไยระดับชาติขึๅนเป
ประดใ น การประมิ น ย อ ยทีไ 1.1.4 รຌ อ ยละของผูຌ  รี ย นทีไ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการรี ย นฉลีไ ย สะสม
2.00 ขึๅนเป
ประดในการประมินยอยทีไ 1.1.5 ระดับความพึงพอ฿จของสถาบันการศึกษาหรือ สถานประกอบการ
หนวยงานหรือผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษาดຌานความรูຌ
ประดในการประมินทีไ 1.2 ดຌานทักษะละการประยุกต์฿ชຌ ประกอบดຌวยประดในการประมินยอย 4 ประดใน
ดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 1.2.1 ระดับคุณภาพ฿นการฝຄกอาชีพ
ประดในการประมินยอยทีไ 1.2.2 ระดับคุณภาพ฿นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ประดในการประมินยอยทีไ 1.2.3 รຌอยละของผูຌรียนทีไสารใจการศึกษาทีไศึกษาตอ฿นสถาบันการศึกษา
หรือเดຌงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภาย฿น 1 ป
ประดในการประมินยอยทีไ 1.2.4 ระดับความพึงพอ฿จของสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ
หนวยงานหรือผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษาดຌานทักษะละการประยุกต์฿ชຌ
ประดในการประมินทีไ 1.3 ดຌานคุณธรรม จริยธรรม ละคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ ประกอบดຌวยประดใน
การประมินยอย 4 ประดใน ดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 1.3.1 ระดับคุณภาพ฿นการปลูกฝัง คานิยม ดຌานการรักชาติ ทิดทูน
สถาบั น พระมหากษั ต ริย์ ส ง สริม ความรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหนຌ า ทีไ ของตนอง ตามระบอบประชาธิ ป เตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข
ประดในการประมินยอยทีไ 1.3.2 ครงการ กิจกรรมดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม พืไอปຓนการปลูกฝัง
จิตสานึก฿นทางการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ทัๅงภาย฿นละภายนอกวิทยาลัยฯ
ประดในการประมินยอยทีไ 1.3.3 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาคุณธรรม
ประดในการประมินยอยทีไ 1.3.4 ระดับความพึงพอ฿จของสถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงาน
หรือผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษาดຌานคุณลักษณะทีไพึงประสงค์
มาตรฐานทีไ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประดในการประมินทีไ 2.1 ดຌานหลักสูตรอาชีวศึกษา ประกอบดຌวยประดในการประมินยอย 2 ประดใน ดังนีๅ

ประดในการประมินยอยทีไ 2.1.1 ระดับคุณภาพ฿นการ฿ชຌหลักสูตรฐานสมรรถนะทีไสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของผูຌรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ประดในการประมินยอยทีไ 2.1.2 ระดับคุณภาพ฿นการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประดในการประมินทีไ 2.2 ดຌานการจัดการรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบดຌวยประดในการประมินยอย
2 ประดใน ดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 2.2.1 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการดຌานบุคลากร
ประดในการประมินยอยทีไ 2.2.2 ระดับคุณภาพ฿นการจัดการรียนการสอนรายวิชาทีไนຌนผูຌรียนปຓน
สาคัญ
ประดในการประมินทีไ 2.3 ดຌานการบริหารจัดการ ประกอบดຌวยประดในการประมินยอย 2 ประดใน ดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 2.3.1 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการดຌานอาคารสถานทีไดຌานครุภัณฑ์
ละดຌานฐานขຌอมูลสารสนทศ
ประดในการประมินยอยทีไ 2.3.2 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการดຌานงบประมาณ
ประดในการประมินทีไ 2.4 ดຌา นการนานยบายสูการปฏิบั ติ ประกอบดຌวยประดในการประมินย อย 1
ประดในดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 2.4.1 ระดับคุณภาพ฿นการนานยบายสูการปฏิบัติ
ประดในการประมินทีไ 2.5 ดຌานการจัดระบบดูลผูຌรียน ประกอบดຌวยประดในการประมินยอย 1 ประดใน
ดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 2.5.1 ระดับคุณภาพ฿นการจัดระบบดูลผูຌรียน
มาตรฐานทีไ 3 การสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ
ประดใ นการประมินทีไ 3.1 ดຌานความรวมมือ฿นการสรຌางสังคมหง การรียนรูຌ ประกอบดຌว ยประดใ น
การประมินยอย 1 ประดใน ดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 3.1.1 ระดับคุณภาพความรวมมือ฿นการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ
ประดในการประมินทีไ 3.2 ดຌานนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ งานวิจัย ประกอบดຌวยประดใน
การประมินยอย 2 ประดใน ดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 3.2.1 ระดับคุณภาพ฿นการบริหารจัดการ นวัตกรรมหรือสิไงประดิษฐ์หรือ
งานสรຌางสรรค์ งานวิจัยของผูຌรียน
ประดใ น การประมิ น ย อ ยทีไ 3.2.2 ระดั บ คุณ ภาพ฿นการบริ หารจั ด การนวั ต กรรม สิไ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสรຌางสรรค์ งานวิจัยของครู
มาตรฐานทีไ 4 การประกันคุณภาพภาย฿น ประกอบดຌวย 1 ประดในการประมิน ดังนีๅ
ประดใ นการประมินทีไ 4.1 ดຌา นการประกันคุณ ภาพภาย฿น ประกอบดຌว ยประดใ นการประมิน ย อย 2
ประดใน ดังนีๅ
ประดในการประมินยอยทีไ 4.1.1 ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภาย฿น
ประดในการประมินยอยทีไ 4.1.2 รຌอยละของจานวนประดในการประมิน ทีไมีการพัฒนาทียบกับ
จานวนประดในการประมินทัๅงหมดทีไมีการประมิน

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 ลงวันทีไ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดຌวย 30
ตั ว ชีๅ วั ด ความส ารใ จ ดย฿นส ว นของสถานศึ ก ษาทีไ  ปຂ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญา฿หຌ ด านิ น การจ านวน 15 ตั ว ชีๅ วั ด
ความสารใจ ดังนีๅ
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 15 ระดับการปฏิบัติ฿นการพัฒนาหลักสูตร
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 16 ระดับการปฏิบัติ฿นการจัดการรียนการสอน
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 17 ระดับการปฏิบัติ฿นการจัดการฝຄกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
หรือการฝຄกอาชีพ
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 18 ระดับการปฏิบัติ฿นการสงสริม สนับสนุน การจัดทาครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 19 รຌอยละของผลงานครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทีไกิดผลสารใจตาม
วัตถุประสงค์ละผยพร
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 20 รຌอยละของนักศึกษาทีไผานกณฑ์การประมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 21 รຌอยละของอาจารย์ประจาทีไเดຌรับการพัฒนาละนามา฿ชຌประยชน์
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 22 รຌอยละของผลงานการวิจัย ละงานสรຌางสรรค์ทีไเดຌนาเป฿ชຌประยชน์ละ
ผยพร
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 23 ระดับการปฏิบัติ฿นการพัฒนาคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ของบัณฑิต
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 24 ระดับการปฏิบัติ฿นการพัฒนาสมรรถนะหลัก ละสมรรถนะทัไวเปของ
บัณฑิต
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 25 ระดับการปฏิบัติ฿นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 26 ระดับความพึงพอ฿จตอคุณภาพบัณฑิตดຌานคุณลักษณะทีไพึงประสงค์
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 27 ระดับความพึงพอ฿จตอคุณภาพบัณฑิตดຌานสมรรถนะหลักละสมรรถนะ
ทัไวเป
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 28 ระดับความพึงพอ฿จตอคุณภาพบัณฑิตดຌานสมรรถนะวิชาชีพ
ตัวชีๅวัดความสารใจทีไ 30 ระดับคุณภาพ฿นการประกันคุณภาพภาย฿น

จุดขใง
(Strength)

1. มีครงสรຌาง สายการบังคับบัญชา ละกฎกณฑ์฿นการปฏิบัติทีไชัดจนเมกิดความ
สับสน฿นการสัไงการ
2. มีการบงงานละกาหนดบทบาทหนຌาทีไอยางชัดจน
3. บุคลากรเดຌรับการสนับสนุนดຌานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ พืไอการพัฒนาความรูຌ
ทักษะอยางสมไาสมอ
4. ผูຌบริหารมีภาวะผูຌนาละวิสัยทัศน์ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ละควบคุม
คุณภาพของวิทยาลัยอยางปຓนระบบ฿หຌสอดคลຌองกับปງาหมายละนยบายของ
สถานศึกษา
5. บุคลากรของวิทยาลัย มีความรูຌ ความสามารถ ทุมท มุงมัไน ละคานิยมทีไดีตอ
การปฏิบัติงาน฿หຌตอบสนองการจัดการศึกษาทีไนຌนผูຌรียนปຓนสาคัญ
6. มีการทางานปຓนทีม ชวยหลือ สอนงานกกัน
7. บุคลากรสอนตรงตามวุฒิการศึกษา
8. วิทยาลัยนาระบบคุณภาพ (PDCA) มา฿ชຌ฿นการทางานบบครบวงจร
9. สภาพวดลຌอมการทางานทีไหมาะสม มีบรรยากาศทีไดี มีครืไองมืออุปกรณ์ทีไ
พียงพอตอการปฏิบัติงาน
10. มีการพัฒนาบุคลากรดยการอบรม ประชุม สัมมนา ละศึกษาตอ
11. สรຌางครือขายกับหนวยงานอืไนโ พืไอรวมกันพัฒนาวิทยาลัย
12. นาระบบทคนลยีสารสนทศขຌามาชวยพัฒนาระบบงานของวิทยาลัย฿หຌมี
ประสิทธิภาพ

จุดออน
1. บุคลากรรับผิดชอบงานหลายหนຌาทีไทา฿หຌการปฏิบัติงานรีบรง สงผล฿หຌคุณภาพ
(Weakness)
ประสิทธิภาพการทางานลดลง
2. บุคลากรขาดขวัญกาลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน
3. ประสิทธิภาพของระบบครือขายสัญญาณเรຌสายยังตຌองปรับปรุง
4. การมอบหมายงานภาระพิศษเมตรงกับความสามารถของบุคลากรทา฿หຌกิด
ความครียด฿นการทางาน
5. ฿นอนาคตจานวนการกษียณอายุราชการของครูมีมาก สงผล฿หຌขาดคลน
บุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถละทักษะการปฏิบัติงาน

อกาส
1. นยบายของรัฐมีสวนชวยสงสริมการจัดการศึกษา ชน งบประมาณจากนยบาย
(Oppotunity)
รียนฟรี 15 ป การสงสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีพืไอผลิตกาลังฝมือ
รงงาน฿หຌตรงกับความตຌองการของสถานประกอบการ
2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐ ชน การ฿หຌกูຌยืมงิน
ครงการศูนย์บมพาะ ละครงการตาง โ สงผล฿หຌมีวัสดุอุปกรณ์พืไอการจัดการ
รียนการสอนทีไสนับสนุนผูຌรียน฿หຌเดຌรับประสบการณ์จริง
3. ผูຌปกครอง ชุมชนภายนอกขตมืองมีคานิยม ความชืไอมัไน ละหในประยชน์
จากการรียนดຌานอาชีวศึกษา จึงสงบุตรหลานขຌามารียน฿นวิทยาลัย
4. วิทยาลัยตัๅงอยู฿นหลงของชุมชน฿จกลางมืองทา฿หຌเดຌรับอกาส฿นรืไองของ
ความสะดวกสบาย฿นรืไองสาธารณูปภคตางโ
5. การขຌาสูประชาคมอาซียนสงผล฿หຌสถานศึกษาตຌองผลิตละพัฒนาผูຌรียนทีไมี
คุณภาพพืไอรองรับตลาดรงงานอาซียน
6. ทคนลยีปัจจุบันสงผล฿หຌการจัดการศึกษามีรูปบบหลากหลาย สะดวกรวดรใว
มากขึๅน
7. ทคนลยีชวยสนับสนุน฿หຌครูละผูຌรียนสามารถพัฒนาตนองละสรຌางองค์
ความรูຌ นวัตกรรมเดຌมากขึๅน
8. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงชวยบงบาภาระของ
ผูຌปกครองทา฿หຌนักรียนมีอกาสศึกษามากขึๅน
9. ทคนลยีชวย฿หຌการสืไอสารระหวางสถานศึกษากับผูຌรียน ผูຌปกครอง ชุมชน
สังคม สะดวกรวดรใวมากขึๅน
10. งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการละภาคอกชน ละการ฿หຌ
ทุนการศึกษา สงผล฿หຌนักรียนมีอกาสศึกษามากขึๅน
11. ชุมชนละสถานประกอบการ มีสวนรวม฿นการจัดการศึกษา
อุปสรรค
(Threats)

1. รายเดຌของพอม ผูຌปกครองเมดี สงผล฿หຌนักรียนนักศึกษาลดจานวนลง
2. สังคมสือไ มสงผล฿หຌกิดปัญหานักรียนออกกลางคัน ตัๅงครรภ์ ติดยาสพติด
3. สืไอ ทคนลยีนาสนอคานิยมละวัฒนธรรมทีไเมหมาะสมสงผล฿หຌผูຌรียนขาด
ความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ การสืไอสารละ
สัมพันธภาพกับบุคคลอืไน โ
4. สถียรภาพทางการมืองสงผลตอการปลีไยนปลงนยบายการศึกษาบอยครัๅง
5. สภาพสังคมสงผล฿หຌนักรียน นักศึกษาขาดความอดทน฿นการรียนภาคปฏิบัติ
6. ผูຌปกครองมีความนิยม฿นการศึกษาสายพาณิชยการมากกวาสายคหกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ละคณะกรรมการ
สถานศึกษา เดຌรวมกันวิคราะห์ประมินสภาพวดลຌอมภาย฿น ภายนอก จุดออน จุดขใง อกาส ละขຌอจากัด
ของวิทยาลัย พืไอกาหนดปຓนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปງาประสงค์ ละประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
ดังนีๅ

องค์กรหงการรียนรูຌคูคุณธรรม มุงผลิตละพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาดຌานธุรกิจละบริการ ฿หຌมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. ผลิตละพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาดຌานธุรกิจละบริการ฿หຌมีความรูຌ ทักษะ มีคุณธรรม ละจตคติทีไ
ดีตอวิชาชีพ สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน
2. ปลูกจิตสานึก฿หຌรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม ละอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
3. สรຌางครือขายความรวมมือภาครัฐ อกชน ชุมชน ละขยายอกาสทางการศึกษาดຌานธุรกิจละ
บริการ
4. สงสริมการวิจัย นวัตกรรม ละสิไงประดิษฐ์ ของครูละผูຌรียนพืไอพัฒนาองค์ความรูຌดຌานธุรกิจละ
บริการ
5. จัดละสงสริมการรียนรูຌ ฝຄกอบรมวิชาชีพดຌานธุรกิจละบริการ ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา฿หຌปຓนองค์กรหงการรียนรูຌดย฿ชຌหลักธรรมาภิบาล

1. ผูຌรียนอาชีวศึกษามีความรูຌ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละจตคติทีไดีตอวิชาชีพดຌาน
ธุรกิจละบริการ สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน
2. ผูຌรียน ผูຌสอน มีจิตสานึก฿น ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม ละอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
3. สถานศึกษามีรูปบบการจัดการศึกษาทีไหลากหลาย สอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชนละการ
ปลีไยนปลง
4. ผูຌรียน ผูຌสอน มีวิธีคิดอยางปຓนระบบ กิดการลกปลีไยนรียนรูຌ อยางสรຌางสรรค์ ละนาผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ เป฿ชຌ฿นการพัฒนาชุมชน สังคม ละประทศชาติ
5. ชุมชน หนวยงานภาครัฐละอกชน เดຌรับอกาส฿นการพัฒนาทักษะวิชาชีพดຌานธุรกิจละบริการ ฿หຌ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอยางทาทียม
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการบบมีสวนรวม ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ

1. พัฒนาคุณภาพผูຌรียน฿หຌสอดคลຌองกับตลาดรงงงานอาซียน
2. ปรับปรุงระบบสงสริมละพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคานิยมละคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พิไมศักยภาพการจัดการรียนการสอนของครู
4. พัฒนาหลงรียนรูຌละสภาพวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการรียนรูຌ
5. พิไมขีดความสามารถ฿นดຌานนวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ ละงานวิจัย
6. ระดมทรัพยากรพืไอพัฒนาอาชีวศึกษากับครือขายความรวมมือ
7. ฿หຌบริการวิชาการละวิชาชีพสูสังคม
8. พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดย฿ชຌ ICT ปຓนฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีดยการมีสวนรวมของครู ละบุคลากรทางการศึกษา เดຌกาหนดปງาหมายละผนการพัฒนาสถานศึกษา ดยอาศัยนวท างตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภาย฿นสาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาละวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ละการประมิน
คุณภาพภายนอกดຌานการอาชีวศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ดังนีๅ
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพ
ผูຌรียน฿หຌ
สอดคลຌองกับ
ตลาดรงงงาน
อาซียน

ตัวชีๅวัด

2561
1.1 สถานศึกษามีขຌอมูลผูຌสารใจการศึกษาทีไเดຌงาน รຌอยละ
ทา ศึกษาตอ ละประกอบอาชีพอิสระ฿น
75
สาขาทีไกีไยวขຌองภาย฿นหนึงไ ป
1.2 สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอ฿จ ละ รຌอยละ
เดຌรับขຌอมูลตอบกลับการสารวจความพึง
75
พอ฿จตอคุณภาพของผูຌสารใจการศึกษาปຓน
รายบุคคล
1.3 สถานศึกษามีจานวนขຌอมูลตอบกลับทีไมีผล
รຌอยละ
การประมินความพึงพอ฿จดຌานคุณลักษณะทีไ
80
พึงประสงค์ฉลีไย 3.51 – 5.00
1.4 สถานศึกษามีจานวนขຌอมูลตอบกลับทีไมีผล
รຌอยละ
การประมินความพึงพอ฿จดຌานสมรรถนะ
80
หลักละสมรรถนะทัไวเป ฉลีไย 3.51 – 5.00

ปງาหมาย
2562 2563
รຌอยละ รຌอยละ
75
80
รຌอยละ
75

รຌอยละ
80

ครงการ/กิจกรรม
2564
รຌอยละ 1. ติดตามผูຌสารใจการศึกษา
80 2. สารวจความพึงพอ฿จทีไมีตอคุณภาพ
ผูຌรียนละผูสຌ ารใจการศึกษา
รຌอยละ
80

รຌอยละ
80

รຌอยละ
85

รຌอยละ
85

รຌอยละ
80

รຌอยละ
85

รຌอยละ
85

ผูຌรับผิดชอบ
 งานนะนว
อาชีพละจัด หา
งาน
 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 ครูทีไปรึกษา
 ผนกวิชา

ปງาหมาย
ครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
1. พัฒนาคุณภาพ 1.5 สถานศึกษามีจานวนขຌอมูลตอบกลับทีไมีผล รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ 1. สารวจความพึงพอ฿จทีไมีตอ
ผูຌรียน฿หຌ
การประมินความพึงพอ฿จดຌานสมรรถนะ
80
80
85
85
คุณภาพผูຌรียนละผูຌสารใจ
สอดคลຌองกับ
วิชาชีพฉลีไย 3.51 – 5.00
การศึกษา
ตลาดรงงงาน 1.6 รຌอยละของผูຌสารใจการศึกษาทียบกับ
รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ 1. ลดปัญหาการออกกลางคัน
อาซียน (ตอ)
จานวนผูຌขຌารียนรกขຌาของรุนนัๅน
80
80
85
85
กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

1.7 สถานศึกษา จัด฿หຌผูຌรียนเดຌรับการ
ประมินมาตรฐานวิชาชีพ ดยมีผูຌรียนทีไ
ผานกณฑ์การประมินครบถຌวน สมบูรณ์

รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ 1. ประมินมาตรฐานวิชาชีพ
80
80
80
80

ผูຌรับผิดชอบ
 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 ผนกวิชา
 งานครูทีไปรึกษา
 ครูทีไปรึกษา
 งานวัดผลละ
ประมินผล
การศึกษา
 ครูทุกคน
 ผนกวิชา

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

2561
2. ปรับปรุงระบบ 2.1 สถานศึกษามีการ฿หຌความรูຌละสรຌางความ
รຌอยละ
สงสริมละ
ขຌา฿จกีไยวกับสถานศึกษาคุณธรรมกผูຌบริหาร 80
พัฒนาผูຌรียน฿หຌมี
ครู บุคลากรทางการศึกษา ละผูຌรียนรวมกัน
คานิยมละ
2.2 สถานศึกษามีการกาหนดคุณธรรม
อัต
รຌอยละ
คุณลักษณะอันพึง
ลักษณ์ของสถานศึกษา พฤติกรรมทีไ พึง
80
ประสงค์
ประสงค์ของกลุมผูบຌ ริหาร กลุมครู ละ
บุคลากรทางการศึกษา ละกลุม ผูຌรียนดຌวย
ความสมัคร฿จ ตใม฿จละดยการมีสวนรวม
ของทุกคน
2.3 สถานศึกษาจัด฿หຌกลุมผูຌบริหาร กลุมครูละ
รຌอยละ
บุคลากรทางการศึกษา ละกลุม ผูຌรียนจัดทา
80
ครงการคุณธรรม จริยธรรม ละกาหนด
ปງาหมาย พฤติกรรมทีไพึงประสงค์รวมกัน
ของตละกลุม
2.4 สถานศึกษาสงสริม สนับสนุน฿หຌกลุม
รຌอยละ
ผูຌบริหาร กลุมครูละบุคลากรทางการศึกษา
80
ละกลุมผูຌรียน ดานินการตามครงการ
คุณธรรม จริยธรรมดยมีการนิทศละ
สริมรง

ปງาหมาย
2562
2563
รຌอยละ รຌอยละ
90
100

ครงการ/กิจกรรม
2564
รຌอยละ 1. สถานศึกษาคุณธรรม
100 2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักรียน
นักศึกษา฿หม
รຌอยละ 3. เหวຌครู
100 4. รงรียนรักษาศีล 5
5. ทาบุญขึๅนป฿หม

รຌอยละ
90

รຌอยละ
100

รຌอยละ
90

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

รຌอยละ
90

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

ผูຌรับผิดชอบ
 งานกิจกรรม
นักรียน
นักศึกษา
 ครูทีไปรึกษา
 ผนกวิชา

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

2. ปรับปรุงระบบ 2.5 สถานศึกษามีการประมินผลการดานินการ
สงสริมละ
ละตามปງาหมายทีไกาหนด ละมีการ
พัฒนาผูຌรียน฿หຌมี
กาหนดนวทางการพัฒนาอยางตอนืไอง
คานิยมละ
2.6 สถานศึกษา สงสริม สนับสนุน กากับดูล฿หຌ
คุณลักษณะอันพึง
ผูຌรียนเดຌรับรางวัล ประกาศกียรติคุณยกยอง
ประสงค์ (ตอ)
ความรูຌความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จาก
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก
2.7 สถานศึกษาสงสริม สนับสนุน ฿หຌมีการจัด
กิจกรรมดຌานการรักชาติ ทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สงสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓน
ประมุข ละทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ละกากับดูล฿หຌผูຌรียนตละคน
ขຌารวมเมนຌอยกวา 1 กิจกรรม
2.8 สถานศึกษาสงสริม สนับสนุน ฿หຌมีการจัด
กิจกรรมดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ละ
กากับดูล฿หຌผูຌรียนตละคนขຌารวมเมนຌอย
กวา 1 กิจกรรม

2561
รຌอยละ
80

ปງาหมาย
2562
2563
รຌอยละ รຌอยละ
90
100

รຌอยละ รຌอยละ 5 รຌอยละ
5
5

ครงการ/กิจกรรม
2564
รຌอยละ 1. สถานศึกษาคุณธรรม
100 2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักรียน
นักศึกษา฿หม
รຌอยละ 3. เหวຌครู
4. รงรียนรักษาศีล 5
5
5. ทาบุญขึๅนป฿หม

5
กิจกรร
ม

5
กิจกรรม

5
กิจกรร
ม

5
1. ชมรมวิชาชีพ
กิจกรร 2. กิจกรรมชาติ ศาสนา
ม
พระมหากษัตริย์

5
กิจกรร
ม

5
กิจกรรม

5
กิจกรร
ม

5
กิจกรร
ม

ผูຌรับผิดชอบ
 งานกิจกรรม
นักรียน
นักศึกษา
 ครูทีไปรึกษา
 ผนกวิชา

 งานกิจกรรม
นักรียน
นักศึกษา
 ผนกวิชา
 ครูทีไปรึกษา

กลยุทธ์

ตัวชีๅวดั

2561
2. ปรับปรุง
2.9 สถานศึกษา สงสริม สนับสนุน ฿หຌมีการจัด
5
ระบบสงสริม
กิจกรรมดຌานการกีฬาละนันทนาการ ละ
กิจกรร
ละพัฒนา
กากับดูล฿หຌผูຌรียนตละคนขຌารวม เมนຌอยกวา
ม
ผูຌรียน฿หຌมี
1 กิจกรรม
คานิยมละ
2.10 สถานศึกษา สงสริม สนับสนุน ฿หຌมีการจัด
5
คุณลักษณะอัน
กิจกรรมดຌานการสงสริมการดารงตนตาม
กิจกรร
พึงประสงค์
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละกากับดูล฿หຌ
ม
(ตอ)
ผูຌรียนตละคนขຌารวมเมนຌอยกวา 1 กิจกรรม

ปງาหมาย
2562
2563
5
5
กิจกรรม กิจกรร
ม
5
กิจกรรม

5
กิจกรร
ม

ครงการ/กิจกรรม
2564
5
1. ชมรมวิชาชีพ
กิจกรร 2. กีฬาละนันทนาการ
ม
3. ลูกสือ นตรนารี
5
กิจกรร
ม

ผูຌรับผิดชอบ
 งานกิจกรรม
นักรียน
นักศึกษา
 ผนกวิชา
 ครูทีไปรึกษา

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

2561
1 : 40

3. พิไมศักยภาพการ 3.1 สถานศึกษามีจานวนครูทงัๅ หมดทียบกับ
จัดการรียนการ
จานวนผูຌรียนทังๅ หมด ตามกณฑ์มาตรฐาน
สอนของครู
อัตรากาลัง฿นสถานศึกษา
3.2 ครูผูຌสอน฿นตละรายวิชาทุกคนปຓนผูຌทีไจบ
รຌอยละ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาทีสไ อน
100
หรือปຓนผูຌทีไเดຌขຌารับการศึกษาหรือฝຄกอบรม
พิไมติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาทีสไ อน
3.3 ครูเดຌศึกษาฝຄกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดู รຌอยละ
งานดຌานวิชาการหรือวิชาชีพทีตไ รงหรือ
75
สัมพันธ์กับรายวิชาทีไสอน เมนຌอยกวา 10
ชัไวมงตอป
3.4 สถานศึกษามีจานวนบุคลากรทางการศึกษา 1 : 40
ตามกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง฿น
สถานศึกษา
3.5 ครูละบุคลากรทางการศึกษาเดຌรบั การ
รຌอยละ
ประกาศกียรติคุณ ยกยองความรูຌ
5
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือ
องค์กรภายนอก

ปງาหมาย
2562 2563
1 : 40 1 : 40

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

รຌอยละ
75

รຌอยละ
80

1 : 40

1 : 40

ครงการ/กิจกรรม
2564
1 : 40 1. จຌางครูพิศษสอน฿นสาขาทีไขาด
คลน
2. พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน฿น
รຌอยละ ประทศละตางประทศ
100 3. พัฒนาบุคลากรดຌานการฝຄกอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการละ
วิชาชีพ
รຌอยละ 4. สริมสรຌางจรรยาบรรณวิชาชีพครู
85 5. สงสริมบุคลากร฿หຌศึกษาตอ
6. สงสริมบุคลากร฿หຌเดຌรับ
ทุนการศึกษาละทุนวิจัย
1 : 40

รຌอยละ
5

รຌอยละ
6

รຌอยละ
6

ผูຌรับผิดชอบ
 งานบุคลากร
 ครูทุกทาน

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

2561
3. พิไมศักยภาพการ 3.6 ครูทุกคนจัดทาผนการจัดการรียนรูຌรายวิชา รຌอยละ
จัดการรียนการ
ทีไถูกตຌอง ครบถຌวน สมบูรณ์ ดຌวยทคนิค
100
สอนของครู (ตอ)
วิธีการสอนทีไหลากหลายละบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ละคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ละปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงทุกรายวิชาทีไสอน
3.7 ครูทุกคนจัดการรียนการสอนตามผนการ
รຌอยละ
จัดการรียนรูຌรายวิชา ละมีการบันทึกหลัง
100
การสอน
3.8 สถานศึกษา สงสริม สนับสนุน กากับดูล
รຌอยละ
฿หຌมีการนิทศการจัดการรียนการสอนของครู 100
ทุกคน พืไอปຓนขຌอมูล฿นการกຌเขปัญหา
พัฒนาการรียนการสอนตอเป
3.9 ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลละการ
รຌอยละ
ประมินผลการรียนตามสภาพจริงเป฿ชຌ฿น
100
การพัฒนาผูຌรียน

ปງาหมาย
2562 2563
รຌอยละ รຌอยละ
100
100

ครงการ/กิจกรรม
ผูຌรับผิดชอบ
2564
รຌอยละ 1. จัดทาผนการจัดการรียนรูຌ
 งานพัฒนาหลักสูตร
100 2. ประกวดผนการจัดการรียนรูຌ
การรียนการสอน
 ครูทุกคน
 ผนกวิชา

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

รຌอยละ
100

รຌอยละ 1. วัดละประมินผลสภาพจริง
100

 งานวัดผลละ
ประมินผลการศึกษา
 ครูทุกคน

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

3. พิไมศักยภาพการ 3.10 สถานศึกษาสงสริม สนับสนุน กากับดูล฿หຌ
จัดการรียนการ
ครูศึกษา สารวจขຌอมูลความตຌองการ฿นการ
สอนของครู (ตอ)
พัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา
3.11 สถานศึกษาสงสริม สนับสนุน กากับดูล฿หຌ
ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา จาก
อกสารอຌางอิงทีไชืไอถือเดຌ หรือพัฒนา
รวมกับสถานระกอบการหรือหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง
3.12 สถานศึกษาสงสริม สนับสนุนสืไอการสอน
ละกากับดูล฿หຌครูจัดการรียนการสอน
฿นรายวิชาหรือกลุมวิชาทีไพฒ
ั นา฿หຌถูกตຌอง
ครบถຌวน สมบูรณ์
3.13 สถานศึกษาสงสริม สนับสนุน กากับดูล฿หຌ
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล ละ
นาผลเปปรับปรุงกຌเขรายวิชาหรือกลุม
วิชาทีไพฒ
ั นา
3.14 สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาทีพไ ัฒนา
เมกิน 3 ป ครบทุกสาขางานทีจไ ัดการ
รียนการสอน

2561
ทุก
สาขา
งาน
ทุก
สาขา
งาน

ปງาหมาย
2562 2563
ทุก
ทุก
สาขา สาขา
งาน
งาน
ทุก
ทุก
สาขา สาขา
งาน
งาน

2564
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

ครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
2. พัฒนาสืไอการรียนการสอน
3. นิทศการรียนการสอน

ผูຌรับผิดชอบ
 งานพัฒนา
หลักสูตรการ
รียนการสอน
 งานสืไอการรียน
การสอน
 ครูทุกคน
 ผนกวิชา

กลยุทธ์
4. พัฒนาหลง
รียนรูຌละ
สภาพวดลຌอม
฿หຌอืๅอตอการ
รียนรูຌ

2561
ระดับ
มาก

ปງาหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
มาก
มาก

2564
ระดับ
มาก

4.2 สถานศึกษา มีการกากับดูลการ฿ชຌอาคาร
สถานทีไ หຌองรียน หຌองปฏิบัติการ รงฝຄกงาน
ศูนย์วิทยบริการละอืไนโ ฿หຌมีสภาพทีไพรຌอม
฿ชຌงาน มีความปลอดภัย สะอาด รียบรຌอย
สวยงาม

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

4.3 สถานศึกษา มีการกากับดูล฿นการจัดหา
การ฿ชຌ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ทีไหมาะสม
พียงพอ ละมีความปลอดภัย฿นทุกสาขางาน
ทีไจัดการรียนการสอน

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ตัวชีๅวัด
4.1 สถานศึกษา มีการพัฒนาละดูล
สภาพวดลຌอม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา฿หຌ
สะอาด รียบรຌอย สวยงาม ละปลอดภัย

ครงการ/กิจกรรม
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
2. ดูลรักษาหຌองรียนละ
หຌองปฏิบัติการ
3. ดูลรักษาศูนย์วิทยบริการ
4. บารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา

ผูຌรับผิดชอบ
 งานอาคาร
สถานทีไ
 งานวิทยบริการ
ละหองสมุด
 งานพัสดุ

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

5. พิไมขีดความ 5.1 ผูຌรียนทุกคนทาครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทีไ
สามารถ฿น
สอดคลຌองกับสาขางานทีไรียนปຓนรายบุคคลหรือ
ดຌาน
ปຓนกลุมตามความหมาะสม ดยผลงานทีไกิดขึๅน
นวัตกรรม
สามารถนาเป฿ชຌประยชน์เดຌ
สิไงประดิษฐ์
งานวิจัย ละ
5.2 ครูทกุ คนกຌเขปัญหาพัฒนาการรียนการสอน
ครงการ
รายวิชาดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนຌอย 1
พัฒนาทักษะ
รายวิชา
วิชาชีพ

ปງาหมาย
ครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ 1. ครงการวิชาชีพ
100
100
100
100

รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ 1. วิจัย฿นชัๅนรียน
100
100
100
100

ผูຌรับผิดชอบ
 งานวัดผลละ
ประมินผล
การศึกษา
 ครูทุกคน
 ผนกวิชา
 งานวิจัยละ
พัฒนา
นวัตกรรมละ
สิไงประดิษฐ์
 ครูทุกคน
 ผนกวิชา

กลยุทธ์
6. ระดม
ทรัพยากร
พืไอพัฒนา
อาชีวศึกษา
กับครือขาย
ความรวมมือ

ตัวชีๅวัด

ปງาหมาย
2562
2563
รຌอยละ รຌอยละ
20
20

ครงการ/กิจกรรม
2564
6.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตาม
รຌอยละ 1. จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรืไอง มาตรฐาน
20
2. ลงนามความรวมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ฝຄกงานนักรียน นักศึกษา
6.2 สถานศึกษา สงสริม สนับสนุน กากับดูล฿หຌ ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา
ผูຌรียนเดຌฝຄกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ฿น
งาน
งาน
งาน
งาน
สถานประกอบการ หนวยงานทีไสอดคลຌองกับ
สาขางานทีไรียน ดยมีครูเปนิทศผูຌรียนอยาง
นຌอย 1 ครัๅง
6.3 สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม
1 หง 1 หง 1 หง 1 หง
ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานทีไ
ตอ
ตอ
ตอ
ตอ
รวมมือ฿นการการจัดการศึกษาดຌานระบบทวิ ผูຌรียน ผูຌรียน ผูຌรียน ผูຌรียน
ภาคี หรือดຌานการฝຄกประสบการณ์ทักษะ
40 คน 40 คน 40 คน 40 คน
วิชาชีพ หรือดຌานการศึกษาดูงานของผูຌรียน
ดຌาน฿ดดຌานหนึไง หรือหลายดຌาน
6.4 สถานศึกษามีผนงาน ครงการ ฿นการ
2
2
3
3
ประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
ครงการ ครงการ ครงการ ครงการ
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง พืไอระดมทรัพยากร฿นการ
บริหารจัดการศึกษา
2561
รຌอยละ
20

ผูຌรับผิดชอบ
 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 งานความ
รวมมือ
 ผนกวิชา

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

ปງาหมาย
2561
2562
2563
2564
1 หง
1 หง
1 หง
1 หง
ตอผูຌรียน ตอผูຌรียน ตอผูຌรียน ตอผูຌรียน
เมกิน
เมกิน
เมกิน
เมกิน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน

6. ระดม
6.5 สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
ทรัพยากร
สถานประกอบการ หนวยงานทีรไ วมมือ฿นการจัด
พืไอพัฒนา
การศึกษาระบบทวิภาคี หรือดຌานการฝຄก
อาชีวศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือดຌานการศึกษาดูงาน
กับครือขาย
ของผูຌรียนดຌาน฿ดดຌานหนึงไ หรือหลายดຌาน
ความรวมมือ 6.6 สถานศึกษาเดຌรบั ความรวมมือชวยหลือจาก
ทุกสาขา
(ตอ)
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
งาน
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการรับชิญปຓนครูพิศษ
วิทยากรรวมพัฒนาผูຌรียน฿นการจัดการรียนการ
สอน
6.7 สถานศึกษาเดຌรบั ความรวมมือชวยหลือจาก
5
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
รายการ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการบริจาคงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิไงอืไนโ อยาง฿ดอยาง
หนึไงหรือหลายอยาง พืไอสงสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา
6.8 สถานศึกษาเดຌรบั ความรวมมือชวยหลือจาก
1 ทุนตอ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
ผูຌรียน
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการมอบทุนการศึกษา
100 คน
฿หຌกผูຌรียน

ครงการ/กิจกรรม
1. จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลงนามความรวมมือ
3. ฝຄกงานนักรียน นักศึกษา
4. ภูมิปัญญาทຌองถิไน

ทุกสาขา
งาน

ทุกสาขา
งาน

ทุกสาขา
งาน

5
รายการ

5
รายการ

5
1. พิธีมอบทุนการศึกษา
รายการ

1 ทุนตอ
ผูຌรียน
100 คน

1 ทุนตอ
ผูຌรียน
100 คน

1 ทุนตอ
ผูຌรียน
100 คน

ผูຌรับผิดชอบ
 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 งานความรวมมือ
 ผนกวิชา

 งานความรวมมือ
 งานนะนว
อาชีพฯ
 ผนกวิชา

กลยุทธ์
7. ฿หຌบริการ
วิชาการละ
วิชาชีพสูสงั คม

ตัวชีๅวัด
7.1 สถานศึกษา สงสริม สนับสนุน ฿หຌ
ผูຌรียน฿ชຌความรูຌความสามารถ ทางาน
ดย฿ชຌกระบวนการกลุม฿นการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทาประยชน์ตอ
ชุมชน สังคมละกากับดูล฿หຌผูຌ รียนต
ละคนขຌารวมเมนຌอยกวา 1 กิจกรรม

2561
5
กิจกรรม

ปງาหมาย
2562
2563
5
5
กิจกรรม กิจกรรม

ครงการ/กิจกรรม
2564
5
1. บริการวิชาชีพสูสังคม
กิจกรรม

ผูຌรับผิดชอบ
 งานครงการ
พิศษ
 ผนกวิชา

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

2561
ระดับ
มาก

ปງาหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
มาก
มาก

8. พิไม
8.1 ผูຌอานวยการสถานศึกษามีความรูຌความ
ประสิทธิภาพ
ขຌา฿จ฿นนยบายสาคัญทีไหนวยงานตຌน
การบริหาร
สังกัดมอบหมาย เดຌอยางถูกตຌอง
จัดการตามหลัก 8.2 ผูຌอานวยการสถานศึกษามีความสามารถ
ระดับ ระดับ
ธรรมาภิบาล
฿นการสืไอสาร฿หຌผูຌบริหาร ครู บุคลากร
มาก
มาก
ดย฿ชຌ ICT
ทางการศึกษา ละผูຌรียนรวมทัๅง
ปຓนฐาน
ผูຌปกครอง ชุมชน สถานประกอบการละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละอกชน
8.3 ผูຌบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ละ รຌอยละ รຌอยละ
ผูຌรียน รวมกันกาหนดผนงานครงการ
80
90
กิจกรรม ละปງาหมาย ละดานินงาน
พืไอ฿หຌนยบายสาคัญของหนวยงานตຌน
สังกัดประสบผลสารใจตามปງาหมาย
8.4 ผูຌอานวยการสถานศึกษามีการติดตาม
รຌอยละ รຌอยละ
ตรวจสอบการดานินงานตามผนงาน
80
90
ครงการ กิจกรรม ละปງาหมายทีไกาหนด
8.5 ผูຌอานวยการสถานศึกษามีการประมินผล ระดับ ระดับ
การดานินงานตามปງาหมายละกาหนด
มาก
มาก
ผนพัฒนาตอเป

ระดับ
มาก

ครงการ/กิจกรรม
2564
ระดับ 1. ครงการตามนยบาย
มาก
ระดับ
มาก

รຌอยละ รຌอยละ
100
100

รຌอยละ รຌอยละ
100
100
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ผูຌรับผิดชอบ
 งานทีไกีไยวขຌอง
 ผนกวิชาทีไ
กีไยวขຌอง

ปງาหมาย
ครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
8. พิไม
8.6 สถานศึกษามีผนปฏิบัติงานประจาป มี รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ 1. จัดทาผนปฏิบัติราชการประจาป
ประสิทธิภาพ
การจัดงบประมาณปຓนคา฿ชຌจายของ
80
85
90
95 2. จัดสรรงบประมาณสาหรับคาวัสดุ
การบริหาร
ผนงาน ครงการ กิจกรรมตางโ
ฝຄก อุปกรณ์ละสืไอสาหรับการ
จัดการตามหลัก
รียนการสอน
ธรรมาภิบาล
8.7 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝຄก อุปกรณ์ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ 3. จัดสรรงบประมาณสาหรับ
ดย฿ชຌ ICT
คาบริการวิชาชีพสูสังคม
ละสืไอสาหรับการรียนการสอน
20
21
22
23
ปຓนฐาน (ตอ)
4. จัดสรรงบประมาณสาหรับ
ครงการวิชาชีพ
8.8 สถานศึกษามีรายจาย฿นการสงสริม
รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ
สนับสนุน฿หຌผูຌรียน฿ชຌความรูຌความสามารถ
1
2
3
4 5. จัดสรรงบประมาณสาหรับการ
วิจัย฿นชัๅนรียน
เปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประยชน์
ตอชุมชน ละสังคม
กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

8.9 สถานศึกษามีรายจาย฿นการสงสริม
รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ
สนับสนุน การจัดทาการประกวด การ
5
5
6
6
สดงครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิไงประดิษฐ์ งานสรຌางสรรค์ของ
ผูຌรียน

ผูຌรับผิดชอบ
 งานวางผน
ละงบ
ประมาณ
 ผนกวิชา
 งานครงการ
พิศษ
 งานวิจัยละ
พัฒนา
นวัตกรรมละ
สิไงประดิษฐ์

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

8. พิไม
8.10 สถานศึกษามีรายจาย฿นการสงสริม
ประสิทธิภาพ
สนับสนุน การจัดกิจกรรมดຌานการรักชาติ
การบริหาร
ทิดทูนพระมหากษัตริย์ สงสริมการ
จัดการตามหลัก
ปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมี
ธรรมาภิบาล
พระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข ละ
ดย฿ชຌ ICT
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ปຓนฐาน (ตอ)
การอนุรักษ์สิไงวดลຌอม การกีฬาละ
นันทนาการ การสงสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
8.11 สถานศึกษามีระบบปງองกันผูຌบุกรุกระบบ
ฐานขຌอมูลจากภาย฿นละภายนอก
8.12 สถานศึกษามีการกาหนดสิทธิการขຌาถึง
ระบบฐานขຌอมูลอยางชัดจน
8.13 สถานศึกษามีการติดตัๅงปรกรม Anti
Virus พืไอปງองกันเวรัสละกาจัดเวรัส฿น
ครืไองลูกขาย
8.14 สถานศึกษามีฐานขຌอมูลการ Update
ปຓนปัจจุบัน

ปງาหมาย
ครงการ/กิจกรรม
2561 2562 2563 2564
รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ รຌอยละ 1. จัดสรรงบประมาณสาหรับคา
5
5
6
6
บริหารละพัฒนากิจกรรม
นักรียนนักศึกษา

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ 1. จัดระบบบริหารจัดการฐานขຌอมูล
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ผูຌรับผิดชอบ
 งานวางผน
ละงบ
ประมาณ
 งานกิจกรรม
นักรียน
นักศึกษา
 ผนกวิชา
 งานศูนย์ขຌอมูล
ละสารสนทศ

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

8. พิไม
8.15 สถานศึกษามีการสารองฐานขຌอมูลอยาง
ประสิทธิภาพ
สมไาสมอ
การบริหาร
8.16 สถานศึกษา สงสริม฿หຌผูຌบริหาร ครู
จัดการตามหลัก
บุคลากรทางการศึกษาละผูຌรียน
ธรรมาภิบาล
สามารถ฿ชຌประยชน์จากการบริหาร
ดย฿ชຌ ICT
จัดการฐานขຌอมูลสารสนทศ อยางมี
ปຓนฐาน (ตอ)
คุณภาพ
8.17 สถานศึกษา มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ละจัดทา
ผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีไมุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดยการมีสวนรวมของครู
บุคลากรทางการศึกษา ผูຌรียน ชุมชน
สถานประกอบการละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละอกชน
8.18 สถานศึกษา เดຌดานินงานตาม
ผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

2561
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

ปງาหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
มาก
มาก
ระดับ ระดับ
มาก
มาก

ครงการ/กิจกรรม
2564
ระดับ 1. จัดระบบบริหารจัดการฐานขຌอมูล
มาก
ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ 1. จัดทาผนพัฒนาคุณภาพ
มาก
การศึกษา

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ผูຌรับผิดชอบ
 งานศูนย์ขຌอมูล
ละสารสนทศ
 ครูทุกคน

 งานวางผน
ละงบ
ประมาณ
 ผูຌบริหาร
 ครูทุกคน

กลยุทธ์

ตัวชีๅวัด

2561
8. พิไม
8.19 สถานศึกษา เดຌจัด฿หຌมีการติดตาม
ระดับ
ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาละจัด฿หຌมี มาก
การบริหาร
การประมินคุณภาพภาย฿นตาม
จัดการตามหลัก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ธรรมาภิบาล
ดย฿ชຌ ICT
8.20 สถานศึกษาเดຌจัดทารายงานประจาปทีไ
ระดับ
ปຓนฐาน (ตอ)
ปຓนรายงานประมินคุณภาพภาย฿น
มาก
8.21 สถานศึกษาเดຌจัด฿หຌมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอนืไองจากผลการ
ประมินคุณภาพภาย฿นละผลการ
ประมินคุณภาพภายนอก

ระดับ
มาก

ปງาหมาย
2562 2563
ระดับ ระดับ
มาก
มาก

ครงการ/กิจกรรม
2564
ระดับ 1. จัดทาผนพัฒนาคุณภาพ
มาก
การศึกษา
2. จัดทารายงานการประมิน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ระดับ
มาก

ผูຌรับผิดชอบ
 งานประกัน
คุณภาพ
 ครูทุกคน
 ผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เดຌกาหนดปງาหมายการรับนักรียน นักศึกษา ละผนการ฿ชຌจาย
งบประมาณ ตัๅงตปการศึกษา 2561 – 2564 ดังนีๅ

ประภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน
1. ประภทวิชาคหกรรม
1.1 สาขางานสืๅอผຌาฟชันไ
1.2 สาขางานอาหารละภชนาการ
1.3 สาขางานธุรกิจอาหาร (ระบบทวิภาคี)
1.4 สาขางานคหกรรมพืไอการรงรม
2. ประภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 สาขางานการบัญชี
2.2 สาขางานการตลาด
2.3 สาขางานธุรกิจคຌาปลีกทัไวเป (ระบบทวิภาคี)
2.4 สาขางานการจัดการทัไวเป
2.5 สาขางานคอมพิวตอร์ธุรกิจ
3. ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว
3.1 สาขางานการรงรม (ระบบทวิภาคี)
3.2 สาขางานการทองทีไยว
4. ประภทวิชาศิลปกรรม
4.1 สาขางานการออกบบ
4.2 สาขางานคอมพิวตอร์กราฟຂก
รวม

ปการศึกษา
2561
120
20
40
40
20
280
80
40
40
40
80
80
40
40
60
20
40
540

ปງาหมายการรับ (คน)
ปการศึกษา ปการศึกษา
2562
2563
120
120
20
20
40
40
40
40
20
20
280
280
80
80
40
40
40
40
40
40
80
80
80
80
40
40
40
40
60
60
20
20
40
40
540
540

ปการศึกษา
2564
120
20
40
40
20
280
80
40
40
40
80
80
40
40
60
20
40
540

ประภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน
1. ประภทวิชาคหกรรม
1.1 สาขางานอาหารละภชนาการ
1.2 สาขางานอาหารละภชนาการ (ระบบทวิภาคี)
1.3 การจัดดอกเมຌละงานประดิษฐ์
2. ประภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 สาขางานการบัญชี
2.2 สาขางานการบัญชี (ระบบทวิภาคี)
2.3 สาขางานการตลาด
2.4 สาขางานการตลาด (ระบบทวิภาคี)
2.5 สาขางานการจัดการธุรกิจคຌาปลีก (ระบบทวิภาคี)
2.6 สาขางานการจัดการทัไวเป
2.7 สาขางานการจัดการทัไวเป (ระบบทวิภาคี)
2.8 สาขางานคอมพิวตอร์ธุรกิจ
2.9 สาขางานคอมพิวตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี)
3. ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว
3.1 สาขางานบริการอาหารละครืไองดืไม (ระบบทวิ
ภาคี)
3.2 สาขาวิชาการทองทีไยว (ระบบทวิภาคี)
4. ประภทวิชาศิลปกรรม
4.1 มัลติมีดีย
5. ประภทวิชาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
5.1 สาขางานคอมพิวตอร์ปรกรมมอร์
รวม

ปງาหมายการรับ (คน)
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2561
2562
2563

ปการศึกษา
2564

60
20
20
20
220
40
20
20
20
20
20
20
40
20
40
20

60
20
20
20
220
40
20
20
20
20
20
20
40
20
40
20

60
20
20
20
220
40
20
20
20
20
20
20
40
20
40
20

60
20
20
20
220
40
20
20
20
20
20
20
40
20
40
20

20
20
20
20
20
360

20
20
20
20
20
360

20
20
20
20
20
360

20
20
20
20
20
360

ปງาหมายการรับ (คน)

สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการรงรม

ป
หลง
การศึกษา งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

งบประมาณ
งบอุดหนุน
งินรายเดຌ
งบประมาณ
งบอุดหนุน
งินรายเดຌ
งบประมาณ
งบอุดหนุน
งินรายเดຌ
งบประมาณ
งบอุดหนุน
งินรายเดຌ

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

ปการศึกษา
2561

ปการศึกษา
2562

ปการศึกษา
2563

ปการศึกษา
2564

20
20
60

20
20
20
60

20
20
20
60

20
20
20
60

รายการ (หนวย : ลຌานบาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
รวม
ดานินงาน
ลงทุน
งินอุดหนุน รายจายอืไน งบประมาณ
4.90
1.40
6.14
0.46
62.40
1.37
0.34
0.66
6.58
1.04
5.15
1.47
6.45
0.49
65.52
1.43
0.35
0.69
6.91
1.09
5.41
1.54
6.77
0.51
68.80
1.50
0.37
0.73
7.26
1.15
5.68
1.62
7.11
0.53
72.24
1.58
0.39
0.77
7.62
1.20
-

คณะกรรมการวิทยาลัย ปຓนรูปบบการบริหารจัดการศึกษา ทีไกระทรวงศึกษาธิการเดຌกาหนด฿หຌมีทุก
สถานศึกษา฿นสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดຌวยผูຌทนครูหรือคณาจารย์ ผูຌทน
ผูຌปกครอง ผูຌทนองค์กรชุมชน ผูຌทนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ผูຌทนศิษย์กาของวิทยาลัย ผูຌทนพระภิกษุ
สงฆ์ ผูຌทนองค์กรศาสนาอืไน฿นพืๅนทีไ ละผูຌทรงคุณวุฒิ ละกาหนด฿หຌมีการประชุมอยางนຌอยภาครียนละ 1 ครัๅง
ดยมีหนຌาทีไ฿นการสงสริม สนับสนุน ฿หຌคาปรึกษา ละขຌอสนอนะ฿นการจัดการอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรม
วิชาชีพ พืไอพัฒนานวทางการดานินงานของวิทยาลัย฿หຌมีประสิทธิภาพ ดังนีๅ
5.1.1 กาหนดนยบายละผนพัฒนาของสถานศึกษา
5.1.2 ฿หຌความหในชอบผนปฏิบัติการประจาปของสถานศึกษา
5.1.3 ฿หຌความหในชอบ฿นการจัดทาสาระหลักสูตร฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของทຌองถิไน
5.1.4 กากับละติดตามการดานินงานตามผนของสถานศึกษา
5.1.5 สนอนะละมีสวนรวม฿นการบริหารดຌานวิชาการดຌานงบประมาณ ดຌานการบริหารงานบุคคล
ละดຌานการบริหารงานทัไวเปของสถานศึกษา การบริหารจัดการดຌานวิชาการ
5.1.6 ระดมทรัพยากรพืไอการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกละภูมิปัญญาทຌองถิไน พืไอสงสริม
พัฒนาการของนักรียนทุกดຌาน รวมทัๅงสืไอสารจารีตประพณีศิลปวัฒนธรรมของทຌองถิไนละของชาติ
5.1.7 สริมสรຌางความสัมพันธ์ระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทัๅงภาครัฐ
ละอกชนพืไอ฿หຌสถานศึกษาปຓนหลงวิทยากรของชุมชนละมีสวนรวม฿นการพัฒนาชุมชนละทຌองถิไน
5.1.8 ฿หຌความหในชอบรายงานผลการดานินงานประจาปของสถานศึกษา กอนสนอตอสาธารณชน
5.1.9 ตงตัๅงทีไปรึกษาละหรือคณะอนุกรรมการ ตามความหมาะสมละความจาปຓน฿นตละกรณี

5.2.1 กาหนดปງาหมาย นยบายละยุทธศาสตร์฿นการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.2 พิจารณา฿หຌความหในชอบผนพัฒนาสถานศึกษาละผนปฏิบัติการประจาป
5.2.3 กาหนดผนการรับนักรียน นักศึกษา การยุบ ขยายละพิไมประภทวิชาสาขาทีไปຂดสอน฿น
สถานศึกษา
5.2.4 รืไองอืไน โ ทีไผูຌอานวยการวิทยาลัยสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5.2.5 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
5.2.6 ปฏิบัติการอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมายจากหนวยงานตຌนสังกัดของสถานศึกษา

ผูຌอานวยการวิทยาลัย ปຓนผูຌบริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบบังคับบัญชา
บุคลากร฿นสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูล
กียไ วกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัไวเป งานอืไนทีไกีไยวขຌองละ
ทีไเดຌรับมอบหมาย ดังนีๅ
5.3.1 บังคับบัญชาบุคลากร฿นสถานศึกษา มีอานาจหนຌาทีไบริหารกิจการของสถานศึกษา฿หຌปຓนเปตาม
กฎหมาย ระบียบขຌอบังคับ นยบายละวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
5.3.2 วางผนพัฒนาการศึกษา ประมินละจัดทารายงานกีไยวกับกิจการของสถานศึกษา
5.3.3 จัดทาละพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการรียนรูຌ การพัฒนาสืไอนวัตกรรม ละ
ทคนลยีทางการศึกษา การนิทศ ละการวัดผลประมินผล
5.3.4 สงสริมการจัดการศึกษา ฝຄกอบรม฿หຌกับผูຌรียนทุกกลุมปງาหมายทัๅง฿นระบบนอกระบบละตาม
อัธยาศัย
5.3.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.3.6 บริหารการงิน การพัสดุ ละทรัพย์สินอืไน
5.3.7 วางผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ ตงตัๅง การสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดานินการทางวินัย ละการออกจากราชการ
5.3.8 จัดทามาตรฐานละภาระงานของขຌาราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษา฿นสถานศึกษา
ประมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
5.3.9 สงสริมสนับสนุนบุคลากร฿นสถานศึกษา฿หຌมีการพัฒนาอยางตอนืไอง

รองผูຌอานวยการวิทยาลัย มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบรองจากผูຌอานวยการวิทยาลัย ดยปฏิบัติงาน
ตามทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌอานวยการวิทยาลัย฿นการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางผนการ
ปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดู ล กีไยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทัไวเปละงานอืไนทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ
5.4.1 บริหารกิจการสถานศึกษา฿หຌปຓนเปตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ นยบายละวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
5.4.2 วางผนพัฒนาการศึกษา ประมิน ละรายงานการจัดการศึกษา
5.4.3 จัดทาละพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการรียนรูຌ การพัฒนาสืไอ นวัตกรรม ละ
ทคนลยีทางการศึกษา กานิทศ ละการวัดผลการประมิน
5.4.4 สงสริมละจัดการศึกษา ฝຄกอบรม฿หຌกับผูຌรียนทุกกลุมปງาหมายทัๅง฿นระบบนอกระบบ ละตาม
อัธยาศัย

5.4.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.4.6 การบริหารการงิน การพัสดุ ละทรัพย์สินอืไน
5.4.7 วางผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ ตงตัๅง การสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดานินการทางวินัย ละการออกจากราชการ
5.4.8 จัดทามาตรฐานละภาระงานของขຌาราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษา฿นสถานศึกษา
ประมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
5.4.9 สงสริมสนับสนุนบุคลากร฿นสถานศึกษา฿หຌมีการพัฒนาอยางตอนืไอง
5.4.10 ประสานความรวมมือกับชุมชนละทຌองถิไน฿นการระดมทรัพยากรพืไอการศึกษาละ฿หຌบริการ
วิชาชีพกชุมชน
5.4.11 จัดระบบควบคุมภาย฿นสถานศึกษา
5.4.12 จัดระบบดูลชวยหลือผูຌรียน
5.4.13 ปฏิบัติงานอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย

5.5.1 ปฏิบัติงานกีไยวกับการจัดการรียนการสอน ละสงสริมการรียนรูຌของผูຌรียนดຌวยวิธีการทีไ
หลากหลายดยนຌนผูຌรียนปຓนสาคัญ
5.5.2 จัดอบรมสัไงสอนละจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณลักษณะทีไพึงประสงค์
5.5.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5.5.4 ทาการสอนตรงวลา ตใมวลา ตใมหลักสูตร
5.5.5 ประพฤติตน฿หຌปຓนตัวอยางทีไดีกผูຌรียน
5.5.6 พัฒนาตนองละงาน฿นหนຌาทีไ฿หຌมีประสิทธิภาพ
5.5.7 จัดสืไอการสอนละพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกับการจัดกิจกรรมการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนปຓน
สาคัญ
5.5.8 ปฏิบัติงานกีไยวกับการจัดระบบการดูลชวยหลือผูຌรียน
5.5.9 รายงานผลการรียน ละความประพฤติของผูຌรียน฿หຌตัวผูຌปกครองละผูຌรียนทราบ ดຌวยความ
ชัดจนละทีไยงตรง
5.5.10 ฿หຌบริการกผูຌปกครอง ผูຌรียน ละชุมชน ฿นดຌานวิชาการวิชาชีพ ละดຌานอืไน โ ดຌวยความตใม
฿จละตใมความสามารถ
5.5.11 ทานุบารุง สงสริมศิลปวัฒนธรรม หลงรียนรูຌละภูมิปัญญาทຌองถิไน
5.5.12 ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ละประมินพัฒนาการของผูຌรียนพืไอนามาพัฒนาการรียนการสอน฿หຌมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน
5.5.13 ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไผูຌบังคับบัญชามอบหมาย

5.6.1 ศึกษาทาความขຌา฿จกฎระบียบ คาสัไง ขຌอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการละคูมือของ
สถานศึกษา฿หຌขຌา฿จอยางละอียดชัดจน
5.6.2 รับผิดชอบคา฿ชຌจาย฿นการศึกษาลารียนคาธรรมนียมตาง โ อุปกรณ์การรียนละครืไองตง
กายตามระบียบทีไสถานศึกษากาหนด
5.6.3 รวมมือกับสถานศึกษากวดขันการรียน ควบคุมการประพฤติของผูຌรียน฿หຌปຓนเปตามระบียบ
ขຌอบังคับ หรือกฎกณฑ์ของสถานศึกษา
5.6.4 ติดตอกับสถานศึกษาอยางสมไาสมอ พืไอจะเดຌรับทราบความกຌาวหนຌาละกຌปัญหากีไยวกับ
การศึกษาลารียนละความประพฤติของผูຌรียน
5.6.5 ฿หຌความรวมมือละสนับสนุนกิจกรรมทีไสถานศึกษาจัดขึๅน พืไอปຓนการพัฒนาผูຌรียนละ
สถานศึกษา
5.6.6 ผยพรงานของสถานศึกษา฿หຌชุมชนเดຌรับทราบ

พนักงานราชการ ลูกจຌางประจา จຌาหนຌาทีไลูกจຌางชัไวคราว มีหนຌ าทีไละความรับผิดชอบตามทีไ
ผูຌบังคับบัญชามอบหมาย฿หຌปฏิบัติ

นักการภารรง
5.8.1 ดูลรักษา ปฏิบัติงาน จัดกใบสิไงของครืไอง฿ชຌทาความสะอาด฿นอาคารสานักงานอาคารรียนละ
อาคารอืไน โ
5.8.2 ดูลรักษา ปฏิบัติงานทาความสะอาดละอืไน โ พืๅนทีไบริวณสถานศึกษา สวนตຌนเมຌ ลาน
อนกประสงค์ หຌองนๅา หຌองสຌวม รัๅว ทอนๅา ทางระบายนๅา กใบกวาดขยะ฿นบริวณสถานศึกษา
5.8.3 ยกสิไงของ ขนของหรือคลืไอนยຌายสิไงของละครุภัณฑ์
5.8.4 ปลูก ดูลรักษา ตกตง ตຌนเมຌ เมຌดอก เมຌประดับ
5.8.5 ปฏิบัติงานอืไน฿ด ตามทีไผูຌบังคับบัญชามอบหมาย
ยาม
5.8.1 ฝງาสถานทีไ ดูลรักษาทรัพย์สิน ละความสงบรียบรຌอยภาย฿นสถานศึกษา
5.8.2 จຌงจຌาหนຌาทีไตารวจหรือผูຌกีไยวขຌอง มืไอมีหตุการณ์ผิดปกติกิดขึๅน฿นสถานศึกษา
5.8.3 จัดการกีไยวกับการจราจร ละการจราจรภาย฿นสถานศึกษา
5.8.4 ปฏิบัติงานอืไน฿ดตามทีไผูຌบังคับบัญชามอบหมาย

ผูຌ  รี ย นของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ทุ ก คนตຌ อ งประพฤติ  ละปฏิ บั ติ ต นตามระบี ย บ ละ
ขຌอกาหนดของวิทยาลัยฯ รวมทัๅงมีสวนรวม฿นการดานินกิจกรรมตามทีไวิทยาลัยฯ มอบหมายพืไอพัฒนาสูความ
ปຓนมนุษย์ ทีไสมบู รณ์ ทัๅงร างกาย จิ ต฿จ สติปั ญญา ความรูຌละคุณธรรม มีจริยธรรม ละวัฒนธรรม฿นการ
ดารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูຌอืไนเดຌอยางมีความสุข

พืไอ฿หຌการดานินการ ตามทีไระบุเวຌ฿นผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปຓนเปดຌวยความ
รียบรຌอย ละมีระบบบบผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามทีไทุกฝຆายเดຌคิดรวมวางผนเวຌ วิทยาลัยฯ จึงกาหนด
รูปบบกระบวนการกากับตรวจสอบ ละรายงานดังนีๅ

6.1.1 จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอยางชัดจน ดยการกาหนดขัๅนตอนการดานินการ/
วิธีการ/ระยะวลา/งบประมาณ/บุคลากร
6.1.2 จัด฿หຌมีผูຌรับผิดชอบการ กากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตัๅงตกอนการดานินการ/
ระหวางการดานินการ/สิๅนสุดการดานินการ พืไอทราบความกຌาวหนຌา อุปสรรค ละความสารใจของผนงาน
ปຓนระยะ โ จะเดຌปรับปรุงกຌเขเดຌทันทวงทีกอนกิดปัญหา฿นการดานินการ
6.1.3 จัดทาบบประมินผลพืไอติดตามการทางานตละขัๅนตอน
6.1.4 การกากับติดตาม ปຓนเปตามทีไสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด

6.2.1 การตรวจสอบภาย฿น ดานินการดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ดังนีๅ
1) การประมินตนอง ดยคณะกรรมการทีไวิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกสวนงานของสถานศึกษา ละ฿นภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปการศึกษา ละจัดสงรายงาน
2) การประมินคุณภาพภาย฿นดยตຌนสังกัด 3 ป ตอครัๅง
6.2.2 การตรวจสอบภายนอก ดานินการดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประมินตนอง ฿หຌกับ
สานักงานรับรองมาตรฐานละคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พืไอดานินการประมินคุณภาพภายนอก ตอเป

6.3.1 จัด฿หຌมีผูຌรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/ครงการทัๅงหมดมืไอสิๅนสุดการดานินงานตาม
ผนทีไกาหนดเวຌ฿นผนปฏิบัติการประจาป ตามบบการรายงานผลการดานินการ
6.3.2 มอบหมาย฿หຌคณะกรรมการตามคาสัไงวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประมินตนองพืไอรายงาน
ผล฿นภาพรวมของสถานศึกษา
6.3.3 จัด฿หຌมีการรายงานผลการดานินงาน฿หຌผูຌรียน ผูຌปกครอง ชุมชน ละหนวยงานตຌนสังกัด ทราบ
ถึงผลการดานินงานของสถานศึกษา ดยจัดทาอยางตอนืไอง

การจัดทาผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อาศัยหลักการ นวคิดการบริหารจัดการดย฿ชຌวงจร
PDCA มีรายละอียด ดังนีๅ
วิคราะห์สภาพ ปัญหา ละความตຌองการจาปຓน

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปງาหมาย
P
จัดทาผนพัฒนาการจัดการศึกษา

จัดทาผนปฏิบัติการประจาป

D

ดานินการตามผน

C

ติดตาม ตรวจสอบ

A

ประมิน ปรับปรุงการดานินงาน

SWOT Analysis

฿นการจัดทาผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 –
2564 พืไอพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เดຌดานินการตามขัๅนตอนตอเปนีๅ
ตงตัๅงคณะทางาน

รวบรวมขຌอมูลสารสนทศทีไกีไยวขຌองกับสภาพภาย฿นดຌานจุดดน จุดทีไควรพัฒนา
ละสภาพภายนอกดຌานอกาส อุปสรรค฿นการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิคราะห์ขຌอมูลทีไ กีไยวขຌองกับสภาพภาย฿นดຌานจุดดน จุดทีไควรพัฒนา ละสภาพ
ภายนอกดຌานอกาส อุปสรรค฿นการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

นาผลการวิคราะห์สภาพภาย฿นดຌานจุดดน จุดทีไควรพัฒนา ละสภาพภายนอกดຌาน
อกาส อุปสรรค฿นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประมวลปຓน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละปງาประสงค์ของสถานศึกษา

กาหนดยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัดความสารใจ ละชืไอครงการ/กิจกรรม

จัดทารูปลมผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ขัๅนทีไ 1 การตงตัๅงคณะทางาน
คณะทางานประกอบดຌวยคณะบุคคลจากหลายฝຆายทัๅง฿นละนอกสถานศึกษา เดຌก คณะกรรมการ
สถานศึกษา หัวหนຌางาน ผูຌทนครู ผูຌทนผูຌปกครอง ผูຌทนหนวยงาน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน องค์กรอกชน
ละชุมชน
ขัๅนทีไ 2 การรวบรวมขຌอมูลสารสนทศทีไกีไยวขຌองกับสภาพภาย฿นดຌานจุดดน จุดทีไควรพัฒนา
การรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับสภาพภาย฿นดຌานจุดดน จุดทีไควรพัฒนา ละสภาพภายนอกดຌาน
อกาส อุปสรรค฿นการจัดการศึกษา ดยจัดกใบ หรือรวบรวมจากหลงขຌอมูล เดຌก
ขຌอมูลดຌานกฎหมาย นยบาย ละอืไน โ
- พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 2 ) พ.ศ. 2545
- ปງาหมายการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง (พ.ศ. 2552 - 2561)
- นยบายรัฐบาลดຌานการศึกษา
- นยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- นยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นยบายสถานศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
- ความตຌองการของผูຌรียน ผูຌปกครอง ละชุมชน
ขຌอมูลของสถานศึกษา
- ศาสนา อกลักษณ์ของชุมชน ประพณี วัฒนธรรม คานิยมของทຌองถิไน
ขຌอมูลดຌานผูຌรียน
- รายงานการประมินผลละขຌอสนอนะจาก สมศ.
- คุณภาพผูຌรียน฿นรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปของสถานศึกษา
- สุขภาพผูຌรียนเดຌก บันทึกสุขภาพ นๅาหนัก สวนสูง สมรรถภาพทางกาย
- อัตราการมารียน ละอัตราผูຌรียนออกกลางคัน
ขຌอมูลดຌานการรียนการสอน
- รายงานการประมินผลละขຌอสนอนะจาก สมศ.
- ผนการจัดการรียนรูຌของครู
- ขຌอมูลการจัดกิจกรรมการรียนการสอนของครู
- ผลการประมินครูดຌานการจัดการรียนการสอนดยฝຆายวิชาการ
- รายงานผลการประมินตนองประจาปของครู
- บันทึกความดีของครู
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปของสถานศึกษา
- บันทึกผลหลังการสอน

- บันทึกการนิทศ การสังกตการสอน
ขຌอมูลดຌานการบริหาร ละการจัดการศึกษา
- รายงานการประมินผลละขຌอสนอนะจาก สมศ.
- บันทึกครูดีของผูຌบริหาร
- หลักสูตรสถานศึกษา
- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
- ผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- ผนปฏิบัติการประจาปของสถานศึกษา
- ขຌอมูลการดานินงานละสรุปผลงานครงการ / กิจกรรม
- ขຌอมูลหลงรียนรูຌ฿นสถานศึกษาละนอกสถานศึกษา
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปของสถานศึกษา
ขຌอมูลดຌานการพัฒนาชุมชนหลงการรียนรูຌ
- ความรวมมือของชุมชน฿นการสนับสนุนดຌานงบประมาณ ละอืไน โ
- หลงการรียนรูຌ สถานประกอบการ ละภูมิปัญญาทຌองถิไน
- ลักษณะสภาพวดลຌอมของชุมชน
- การปกครอง
- ศาสนา ความชืไอ วัฒนธรรม ประพณีของทຌองถิไน
ขัๅนทีไ 3 การวิคราะห์ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับสภาพภาย฿นดຌานจุดดน จุดทีไควรพัฒนา ละสภาพ ภายนอกดຌาน
อกาส อุปสรรค฿นการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การวิคราะห์ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับสภาพภาย฿นดຌานจุดดน จุดทีไควรพัฒนา ละสภาพภายนอกดຌาน
อกาสละอุปสรรค ของสถานศึกษา ดย฿ชຌรูปบบการวิคราะห์ตามนวทาง SWOT ซึไงมีขຌอควรตระหนักดังนีๅ
1. วิคราะห์สภาพวดลຌอมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) ดยวิคราะห์สภาพทีไ
ปຓนอกาส (Opportunity) หรือสภาพทีไสถานศึกษาสามารถนามาพัฒนาจุดขใงหรือปรับปรุงกຌปัญหาจุดทีไควร
พัฒนา ละสภาพทีไปຓนปัญหาอุปสรรค (Treat) หรือสภาพทีไสถานศึกษาตຌองหาทางหลีกลีไยง ดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบดຌานสังคมละวัฒนธรรม (Social & Cultural) ทคนลยี (Technology) สภาพศรษฐกิจ
(Economics) การมืองละกฎหมาย (Political & Legal) ทีไมีผลกระทบตอสถานศึกษาดย฿ชຌหลักการระดม
สมอง ผลการวิคราะห์เดຌสภาพทีไปຓนอกาส ละปัญหาอุปสรรคของสภาพวดลຌอมภายนอก
2. วิคราะห์สภาพวดลຌอมภาย฿นของสถานศึกษา (Internal environment) ดยวิคราะห์สภาพทีไปຓน
จุดขใง (Strengths) พืไอคงสภาพหรือพัฒนา฿หຌดียิไงขึๅนหรือสภาพทีไปຓนจุดทีไควรพัฒนา (Weakness) หรือ
สภาพทีไตຌองปรับปรุง ปลีไยนปลง หรือยุบลิก ดยพิจารณาจากองค์ประกอบดຌาน ครงสรຌางละนยบายการ
บริหาร (Structure & Policy) การบริการละผลผลิต (Service & Products) คน (Man) การงิน (Money)
วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) ละการบริหารจัดการ -5 (Management)

3. ประมวลผลการวิคราะห์สภาพทีไปຓนอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดขใงละจุดออน ละสังคราะห์หา
สภาพปัจจุบันละปัญหาของสถานศึกษา ซึไงปຓนจุดยืน หรือจุดริไมตຌนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
ขัๅนทีไ 4 การนาผลการวิคราะห์สภาพภาย฿นละภายนอก ประมวลป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ละปງาประสงค์ของสถานศึกษา
การน าผลการวิคราะห์ ส ภาพภาย฿นดຌานจุ ดด น จุ ดทีไ ควรพัฒ นา ละสภาพภายนอกดຌานอกาส
อุปสรรค฿นการจัดการศึกษา ประมวลปຓนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละปງาประสงค์ของสถานศึกษา มีนวทางการ
ดานินการภาย฿ตຌขຌอคิดตาง โ ดังนีๅ
ขัๅนทีไ 5 กาหนดกลยุทธ์ ตัวชีๅวัดความสารใจ ละชืไอครงการ/กิจกรรม
มืไอกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปງาประสงค์ของสถานศึกษาเดຌชัดจนลຌวจึงนาขຌอมูลวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ปງาประสงค์ หลานัๅน เปปຓ นฐานคิด฿นการกาหนดยุทธศาสตร์หรื อกลยุ ทธ์ ตัวชีๅวัดความสารใจ ละชืไอ
ครงการ/กิจกรรมตอเป
ขัๅนทีไ 6 การจัดทาอกสารรูปลม ผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มืไอเดຌขຌอมูลตาง โ เดຌก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปງาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีๅวัดความสารใจ ชืไอครงการ/
กิจกรรม ลຌวจะปຓนการนาขຌอมูลทัๅงหมดขຌาสูระบบการจัดทาอกสารรูปลม ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

