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คานา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะกาหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2557
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทาขึ้น
เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้ตรงต่อความต้องการของผูเ้ รียน

ผูป้ กครอง และชุมชน

ตลอดจน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

สนับสนุน ส่งเสริม การดาเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว 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
ขอขอบคุณคณะกรรมการ สถานศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้ ริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้
ร่วมมือร่วมใจกันจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2555 –
2557 จนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สิงหาคม 2554

ความเป็นมา
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกฝ่ายที่มสี ่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและ
ดาเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยในการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงระบุให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่ อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
(กาหนดไว้ในหมวด ๖ มาตรา ๔๘) นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึง
กาหนดให้ตอ้ งออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

(ตาม

วรรคสอง มาตรา ๔๗) เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศ วรรษที่สอง และให้เชื่อมโยงการ
ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก จึงได้มกี ารประกาศกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม
(พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งได้มกี ารนาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ใ นเล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ทาให้มผี ลบังคับใช้แล้ว
กฎกระทรวงฉบับนีใ้ ห้ความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก ในส่วนของการ อาชีวศึกษา ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยการส่งเสริม สนับส นุน และกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
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๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕) จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘) จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงได้รว่ มกันจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ๓ ปี คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ขึน้ เพื่อ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผูเ้ รียน
ผูป้ กครอง และชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม การดาเนินงานจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
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1. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. บันทึกข้อความ ที่ 197/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
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กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาศัยหลักการ แนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจร
PDCA มีรายละเอียด ดังนี้

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจาเป็น

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

P
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา( ๓-๕ปี)

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
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ดาเนินการตามแผน
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ประเมิน ปรับปรุงการดาเนินงาน

SWOT Analysis
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สรุปขัน
้ ตอนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555-2557
ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี พ.ศ. 2555 –
2557 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

แต่งตัง้ คณะทางาน

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

นาผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก
ด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประมวลเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา

กาหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม

จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
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ขั้นที่ ๑ การแต่งตั้งคณะทางาน
คณะทางานประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา

ได้แก่

คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้างาน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผูแ้ ทนหน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และชุมชน
ขั้นที่ ๒ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก
ด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษา โดยจัดเก็บ หรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูล ได้แก่
ข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย และอื่น ๆ
- พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
- เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นโยบายสถานศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
- ความต้องการของผูเ้ รียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ข้อมูลของสถานศึกษา
- ศาสนา เอกลักษณ์ของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมของท้องถิ่น
ข้อมูลด้านผู้เรียน เช่น
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ.
- คุณภาพผูเ้ รียนในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
- สุขภาพผูเ้ รียนได้แก่ บันทึกสุขภาพ น้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย
- อัตราการมาเรียน และอัตราผูเ้ รียนออกกลางคัน
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ข้อมูลด้านการเรียนการสอน เช่น
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ. รอบแรกและรอบที่ ๒
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
- ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
- ผลการประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยฝ่ายวิชาการ
- รายงานผลการประเมินตนเองประจาปีของครู
- บันทึกความดีของครู
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
- บันทึกผลหลังการสอน
- บันทึกการนิเทศ การสังเกตการสอน
ข้อมูลด้านการบริหาร และการจัดการศึกษา เช่น
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ. รอบแรกและรอบที่ ๒
- บันทึกครูดีของผู้บริหาร
- หลักสูตรสถานศึกษา
- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
- ข้อมูลการดาเนินงานและสรุปผลงานโครงการ / กิจกรรม
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
ข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ เช่น
- ความร่วมมือของชุมชนในการสนับสนุนด้านงบประมาณ และอื่น ๆ
- แหล่งการเรียนรู้ สถานประกอบการ และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
- ลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน
- การปกครอง
- ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
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ขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค ของสถานศึกษา โดยใช้ รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT ซึ่ง
มีขอ้ ควรตระหนักดังนี้
๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา(External environment) โดยวิเคราะห์สภาพ
ที่เป็นโอกาส (Opportunity) หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถนามาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุงแก้ปัญหา
จุดที่ควรพัฒนา และสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค (Treat) หรือสภาพที่สถานศึกษาต้องหาทางหลีกเลี่ยง
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural) เทคโนโลยี (Technology)
สภาพเศรษฐกิจ (Economics) การเมืองและกฎหมาย (Political & Legal) ที่มผี ลกระทบต่อสถานศึกษา
โดยใช้หลักการระดมสมอง

ผลการวิเคราะห์ได้สภาพที่เป็นโอกาส และปัญหาอุปสรรคของ

สภาพแวดล้อมภายนอก
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) โดยวิเคราะห์
สภาพที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) เพื่อคงสภาพหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ หรือสภาพที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา
(Weakness) หรือสภาพที่ตอ้ งปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้าน
โครงสร้างและนโยบายการบริหาร (Structure & Policy) การบริการและผลผลิต (Service & Products)
คน (Man) การเงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) และการบริหารจัดการ -๕(Management)
๓. ประมวลผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน และ
สังเคราะห์หาสภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา

ซึ่งเป็นจุดยืน หรือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นที่ ๔ การนาผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
การนาผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษา ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
มีแนวทางการดาเนินการภายใต้ขอ้ คิดต่าง ๆ ดังนี้
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ขั้นที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม
เมื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาได้ชัดเจนแ

ล้ว จึงนา ข้อมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เหล่านั้นไปเป็นฐานคิดในการกาหนด ยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด
ความสาเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรมต่อไป
ขั้นที่ ๖ การจัดทาเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
เมื่อได้ขอ้ มูลต่าง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ ชื่อ

โครงการ/กิจกรรม แล้ว จะเป็นการนาข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดทาเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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รูปภาพประกอบ
แสดงการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555-2557
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ
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รูปภาพประกอบ
แสดงการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555-2557
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องพวงชมพู
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บทที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของชุมชน

1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าท่าจีนหรือแม่น้า
สุพรรณบุรี อยู่ในอาณาเขตภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ

5,358.008 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,348,755 ไร่ตั้งอยู่ที่ระหว่างเส้นรุง้ ที่ 14 องศา 4 ลิปดา 15 องศา 5
ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 130 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 – 10 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ
107 กิโลเมตร โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท

ทิศใต้

ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี

1.1.2 สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะพืน้ ที่เป็นที่ราบลุ่มทางด้านตะวันออกของจังหวัดตลอด
แนวตัง้ แต่เหนือจรดใต้ บริเวณพืน้ ที่ต่้าสุดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด
มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดส ลับลอนชัน้ จนถึงเทือกเขาสูงชัน เป็นเทือกเขาที่ตดิ กับเทือกเขา
ตะนาวศรี

1.1.3 สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง คือ มี 3 ฤดู
ฤดูฝน

เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านอ่าวไทย เริ่มจากเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว

เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน เริ่มจากกลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน

เกิดจากกระแสลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มจาก
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
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1.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน

มีคุณสมบัติในการอุ้มน้้า และมีปริมาณแร่ธาตุเหมาะสมกับการท้า
เกษตรกรรมและกสิกรรม

แหล่งน้้า

จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าสายใหญ่ที่ส้าคัญ
คือแม่น้าท่าจีนหรือแม่น้าสุพรรณบุรี รวมถึงห้วยกระเสียวซึ่งเป็นสาขา
ของแม่น้าสุพรรณบุรี

ป่าไม้

จังหวัดสุพรรณบุรีมีปุาสงวนแห่งชาติรวม 7 แห่ง พืน้ ที่ประมาณ
825,102.52 ไร่

แร่ธาตุ

จาการส้ารวจของกรมทรัพยากรธรณี ส่วนใหญ่จะเป็นหินแกรนิต
หินปูนและดีบุกเล็กน้อย

1.1.5 โครงสร้างประชากร ประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยเชือ้ ชาติไทย พวน จีน
ลาว กะเหรี่ยง โดยกระจัดกระจายอยู่ในท้องที่อ้าเภอต่าง ๆ โดยชนกลุ่มน้อยที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
เขตสุพรรณบุรี ปัจจุบันได้มีการผสมกลมกลืนจนกลายเป็นคนเชื้อชาติไทยในปัจจุบัน
1.1.6 การปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ้าเภอ 108 ต้าบล
994 หมูบ่ ้าน 20 เทศบาล 106 องค์การบริหารส่วนต้าบล (อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ้าเภอสามชุก
อ้าเภอเดิมบางนางบวช อ้าเภออู่ทอง อ้าเภอด่านช้าง และอ้าเภอหนองหญ้าไซ)
1.1.7 ประชากร จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งหมด 863,404 คน แยกเป็นชาย 420,807
คน หญิง 442,497 คน ความหนาแน่นของประชากร 161 คน ต่อตารางกิโลเมตร
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1.2 ข้อมูลสถานศึกษา

1.2.1 ประวัติวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 18เมษายน 2484 ตั้งอยู่บนเนือ้ ที่ 5 ไร่
80.8 ตารางวา เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรี
สุพรรณบุร”ี ในปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ” และในปี พ.ศ. 2525
ได้รับการยกฐานะเป็น “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.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

พ.ศ.2526

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

พ.ศ.2530

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530

พ.ศ.2533

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533

พ.ศ.2534

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การถ่ายภาพ ต่อมา พ.ศ.
2538 เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์

พ.ศ.2538

ได้ยุบสาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปวท. และได้เปิดสอนในระดับ ปวส.
สาขาวิชาการเลขานุการและใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538

พ.ศ.2539

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี ธุรกิจสถานพยาบาล
ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร
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พ.ศ.2540

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมาเปลี่ยน
มาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2540

พ.ศ.2543

จัดท้าธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา

พ.ศ.2543

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

พ.ศ.2545

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการห้อง
Internet เพื่อให้นักเรียนท้าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก ฯพณฯ บรรหาร และ
คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา จ้านวน 20 ชุด

พ.ศ.2546

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
และใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546

พ.ศ.2547

จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
และก่อสร้างห้องประชาสัมพันธ์และห้องพักอาจารย์เวร

พ.ศ. 2548

จัดตัง้ ศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจ้าหน่ายสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2549

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก และสร้างหลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ท้ากิจกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา

พ.ศ. 2552

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
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1.2.2 สัญลักษณ์ประจ้าวิทยาลัย
สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์

สีประจ้าวิทยาลัย

ดอกไม้ประจ้าวิทยาลัย

ประจ้าวิทยาลัย

สีเขียว-สีเหลือง

ดอกสร้อยอินทนิล

1.2.3 ปรัชญาวิทยาลัย
“ ความรูด้ ี มีวินัย น้้าใจนักกีฬา ”

1.2.4 เอกลักษณ์วทิ ยาลัย
“ กิจกรรมเด่น เน้นทักษะวิชาชีพ ”

1.2.5 อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา
“ ทักษะดี มีวินัย ”
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1.2.6 แผนผังวิทยาลัย
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งานครู ที่ปรึ กษา
นางสมใจ บุญมี
งานปกครอง
นายไพรั
ช รัไขหทั
ตนพวงทอง
ยบุตร
นธร
นายกวิ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายมนต์ชยั อัมพวานนท์
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ

งานความร่ วมมือ

นางสาวนิ โลบล บุญชู

งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์

นางภิญญดา อยูส่ าราญ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอัญชรี ย ์ สรวงท่าไม้

งานส่ งเสริ มผลิตผล การค้าและประกอบธุ รกิจ

นางศิริรัตน์ รัตนานุเคราะห์

งานบุคลากร

นางบังอร งามพลกรั
นางกนกวรรณ
ส่งสมบูรงณ์

งานการเงิน

นางดุสิดา เฟื่ องฟูลอย

งานการบัญชี

นางสาวพัชริ นทร์ รุ จิโกไศย

งานพัสดุ

นางสุ ดารัตน์ ผิวรุ่ งสุ วรรณ

งานอาคารสถานที่

นายสุ ทธิ อัมริ นทร์

นางวรรณา ทองสุ ข
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
นายกิติพงศ์ โกวิทวณิ ชชา

นางขนิ ษฐา ภมรดล

งานประชาสัมพันธ์

นางอนัญญา เวียงสี มา

นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ยว

นางราตรี พรมแท่น

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ค

นายสุ รพล แย้มชื่ น

แผนกวิชาการออกแบบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

นางยุวพา สารพัฒน์

แผนกวิชาการขายและการตลาด

นางกันยา รัตนพวงทอง

แผนกวิชาการบัญชี

นางกัลยาณี ไกรศรี ประสิ ทธ์

นายสุ เทพ สุ ทธิ บุตร

งานสื่ อการเรี ยนการสอน

นางเก็จวลี วัชเรนทร์ สุนทร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

แผนกวิชาคหกรรมทัว่ ไป

งานวิทยบริ การและห้องสมุด

นางสาวสุ ภาพร รัตนโชติช่วง

นางพิมพ์ปวีร์ ศรี กิจการ

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวพจนา สลับลึก

งานพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางจินดา สิ ทธิ แสงวัฒนา

แผนกวิชาผ้าและเครื่ องแต่งกาย

นายโฆสิ ต รัตนานุเคราะห์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายชัยรัตน์ เฟื่ องฟูลอย

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ

งานทะเบียน

นางปรารถนา เกิดโชค

งานโครงการพิเศษและการบริ การชุมชน

นางเบญจมาศ ดีเจริ ญ

นางสาวจันทรา ส่ งศรี

นางณัฐญา อัมริ นทร์

งานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ

นางปุญญิสา พันธุ์ภกั ดี

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา

นางเพียรใจ ม่วงภาษี

นายสมจิตต์ ศรี สมพันธุ์

นายจาลอง กาละพงศ์

งานบริ หารงานทัว่ ไป

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากร

นางสาวฉันทนา พิพฒ
ั น์บรรณกิจ

ผูอ้ านวยการวิทยาลัย

โครงสร้ างการบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ พรรณบุรี
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่ าด้ วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557

1.2.7 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย
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1.2.8 เกียรติและความภาคภูมิใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ
ได้รับรางวัลและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2545
ได้รับรางวัลห้องสมุดเพื่ออาชีวศึกษาและเทคโนโลยีดเี ด่น ภาคกลาง
ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา โครงการอยู่อย่างไทย
- นางสาวสุพรรษา พึ่งจะแย้ม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่ง งานองค์การวิชาชีพระดับชาติ
ปีการศึกษา 2546
- นายพีรพงศ์ ตันสุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมทีมเชียร์
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 22 ประเทศเวียดนาม
- นางสาวกษมาพร ภาวนา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบเสื้อ
- นางสาวนันทวัน ฮวบลอยฟูา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน การ
ออกแบบเสื้อ
- รางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนไทย เนื่องในวาระฑีฆายุมหามงคล พระ
ชันษา 90 ปี พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
- นางราตรี พรมแท่น ครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ ประเภทสิ่งพิมพ์ งานมหกรรมสื่อการเรียน
การสอน จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นางสาวสุพรรษา พึ่งจะแย้ม ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชาติ
งานมหกรรมอาชีวศึกษาเทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี โครงการ To be the Vec. Star ปีการศึกษา
2547
- ได้รับรางวัลกองร้อยดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ภาคกลาง ค่ายลูกเสือหลวง
บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี
- นางสาวนุชนารถ ศรีวเิ ชียร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Super Model 2004
งานแสดงแฟชั่นโชว์เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเสื้อชายแขนสั้น ปีการศึกษา 2548
- นักศึกษา ปวส. แผนกวิชาการบัญชี ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันประดิษฐ์ของเหลือ
ใช้จากเศษผ้า เปลสายรุง้ งานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์
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ปีการศึกษา 2549
รางวัลชนะเลิศโครงการธนาคารขยะระดับจังหวัด
รางวัลชนะเลิศโครงการธนาคารขยะระดับภาค
รางวัลชมเชยโครงการธนาคารขยะระดับประเทศ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
รางวัลชนะเลิศระดับภาค การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทโจทย์ “แก้ไข
ปัญหาความยากจน” เครื่องกดซ่าหริ่มไฮเทค
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “เครื่องกดซ่าหริ่มไฮเทค” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจ้าปี 2550
ปีการศึกษา 2550
รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องคัน้ น้้าส้ม
อัตโนมัติ” ระดับภาค
รางวัลที่ 1 การประกวดวัสดุเหลือใช้ ระดับจังหวัด
รางวัลที่ 1 การตกแต่งกางเกงยีนส์ (นาซ่ามอลล์)
รางวัลที่ 1 โครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครัง้ ที่ 2 ที่วัดปุาเลไลยก์
รางวัลที่ 3 การประกวดตกแต่งเทียนพรรษา (นาซ่ามอลส์)
รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก จากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550
ปีการศึกษา 2551
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพวงมาลาในวโรกาส
“วันปิยมหาราช” ประเภทสวยงาม
ได้รับรางวัล The Best Practice “โครงการกล้าตะวันอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ”
ระดับภาค
- ได้รับรางวัล “หน่วยองค์การวิชาชีพดีเด่น” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จากการ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลางครั้งที่ 16 ณ จังหวัด
นครปฐม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคกลาง อาหารจานเดียว
โดย
นายพรเทพ กลิ่นแดง
ปวช.2 อาหารและโภชนาการ
นางสาวรัชนี เจริญดี
ปวช.2 อาหารและโภชนาการ
นางสาวสุกัญญา รุ่งเรือง
ปวช.2 อาหารและโภชนาการ
ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส.
ได้แก่ นายณรงศักดิ์ จันทร ปวส.อาหารและโภชนาการ
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ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะแต่ง หน้าเค้กในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดสงขลา โดย นายณรงศักดิ์ จันทร
ปวส.อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา 2552
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

เท่ากับ 4. 93
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
2552 จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับรางวัล The Best Practice โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับรางวัล The Best Practice โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับ
ภาคกลาง จากส้านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงประจ้าปี
2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ“ดีมาก” ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT GRADE “
VERY GOOD” ประจ้าปี 2552
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับรางวัล โรงอาหารมาตรฐาน ในงานมหกรรม
อาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี 11th AMASING FOOD & BEST PRODUCT OF SUPHANBURI
ระหว่างวันที่ 12-18 ก.พ. 53
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง แบบอย่างสถานศึกษา 3D จากส้านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพใน
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
จ้านวน 14 ทักษะวิชาชีพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดดอกไม้ของสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน จังหวัด
สุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผูย้ ากไร้ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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รางวัลชนะเลิศกิจกรรมสานสายใยน้องพี่ ผูกไมตรีผองเพื่อน You and Me and We
all จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมกล้าตะวันรวมใจช่วยเหลือผูป้ ุวยเอดส์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ได้รับรางวัล The Beat Practice โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา กล้า
ตะวันอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับจังหวัด และระดับภาค จากส้านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ได้รับรางวัลโครงการสื่อสานฝัน บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับจังหวัด ระดับภาค จากส้านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดกระทงประเภทสวยงาม ของ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
บุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ
- พ่อดีเด่น ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย
นายกวี
วงษ์ชาลี
นายรัตน์พล ปิ่นแก้ว
นายไพรัช
รัตนพวงทอง
- แม่ดีเด่น ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางภิญญดา อยู่ส้าราญ
นางวันรุง่
นิ่มสันต์
- ครูดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสุภัทรา สัจจา
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
นางบุญสม ส้าเนียงแจ่ม
นางณัฐญา อัมรินทร์
นางสาวนิโลบล บุญชู
นางอนัญญา เวียงสีมา
นางดุสิดา
เฟื่องฟูลอย
นางสาวรุ่งฤดี ศรีค้า
นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
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นางอัจฉรา โพธิจินดา
นายศักดิ์ชัย อินจู
- ครูดีเด่นสาขางานบริการอาชีพ จากสโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี ภาค 3330 โรตารี่
สากล และได้รับรางวัลที่ปรึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กั บสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม
นางณัภปภา นารานิชนภนต์
- ครูที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท้าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาอุทิศตน
เสียสละอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ตอ่
สาธารณชน จากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัลเป็นครูผสู้ อนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ้าปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
นางภิญญดา อยู่ส้าราญ
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ประจ้าปีการศึกษา 2552 ระดับ ปวช.
นายคณิศร ศรีโมรา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการตัดเย็บชุดฝึกงาน ระดับ ปวส.
นางสาวชนิกานต์
คงสุวรรณ
นางสาวสมฤดี
เนียมรัตน์
- รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์พานพุม่ ดอกไม้สด
นายปรัชญา
จันทรไกร
นางสาวสุวรรณา
นาจ้าปา
นางสาวเพชรไพลิน
เชื้อดี
นางสาวอัมพวรรณ
แก้ววิเศษ
- รางวัลชนะเลิศ การออกแบบโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์
นางสาวสุดาวดี
แก้วปาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลงบัญชีดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
นายสุเมธ
ผินเขียว
นางสาวจิตราภา
ดวงแก้ว
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลงบัญชีดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
นางสาวศุภลักษณ์
กาฬภักดี
นางสาวกัลธิมา
โพธิจินดา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดนักเรียน ระดับ ปวช.
นางสาวนันทนา
จั่นเจริญ
นางสาวอารยา
จันทร์หอมหวน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดนักศึกษาระดับ ปวส.
นายนรินทร
น้้าแก้ว
นางสาวขนิษฐา
แวงแสน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาหารจานเดียวประเภทเส้น ระดับ ปวส.
นายพิชัยยุทธ
สว่างแก้ว
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแกะสลักผักผลไม้ตกแต่งโต๊ะบุฟเฟุต์ ระดับ ปวช.
นางสาวศิริรัตน์
นิ่มนวล
นางสาวภรวิสาร์
แจ้งจิตร
นางสาววราภรณ์
นาคฉาย
นางสาวปัทมา
เที่ยงตรง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อาหารไทยจานเดียวประเภทเส้น ระดับ ปวช.
นางสาวนวภรณ์
กัญญา
นายพรเทพ
กลิ่นแดง
ปีการศึกษา 2553
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3 D
- ได้รับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับโล่เกียรติคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวสิ ามัญ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ได้รับรางวัล The Best Practice โครงการส่งเสริมคุณธรรม น้าความรูด้ ีเด่น ระดับ
จังหวัดและระดับภาค จากส้านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ได้รับรางวัลโครงการสื่อ...สานฝัน บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด ระดับภาค จากส้านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
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ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวัน
ปิยมหาราช จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
บุคลากรดีเด่น
- พ่อดีเด่น ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นายเดชา
การสมพจน์
นายสุรพล
แย้มชื่น
นายจ้าลอง
กาละพงศ์
นายมนต์ชัย
อัมพวานนท์
- แม่ดีเด่น ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
นางกันยา
รัตนพวงทอง
นางปรารถนา เกิดโชค
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิ ชาชีพแนวใหม่
ให้มคี วามทันสมัยในสาขาคหกรรมศาสตร์ ของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
- ผูบ้ ริหารดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายชัยรัตน์
เฟื่องฟูลอย
นางปุญญิสา
พันธุ์ภักดี
นายสมจิตต์
ศรีสมพันธุ์
- ครูปฏิบัติหน้าที่สอนดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
นางภิญญดา
อยู่ส้าราญ
นางกานต์สริ ี
อู่อรุณ
นางสาวสุเนตตรา นาคสมบูรณ์
นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
นางสาวเพ็ญพร ใจเย็น
- ครูผมู้ ีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี
นางสาวสุภาพร รัตนโชติช่วง
นางศิรริ ัตน์
รัตนานุเคราะห์
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นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้
นางสาวพจนา สลับลึก
- ครูผมู้ ีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพรสวรรค์
สระบัว
- ครูผมู้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายมนต์ชัย
อัมพวานนท์
นายสุเทพ
สุทธิบุตร
นางสมใจ
บุญมี
- ครูผมู้ ีความสัมพันธ์กับชุมชนดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
นางสาวชิรญา
พรมทอง
- ครูวิชาสามัญในดวงใจศิษย์ ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
- ครูวิชาชีพในดวงใจศิษย์ ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวรพงษ์
กิตติวริ ิยะ
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ประจ้าปีการศึกษา 2553 ระดับ ปวช.
นางสาวปวีณา
ไทยศรี
- นักศึกษารางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ประจ้าปีการศึกษา 2553 ระดับ ปวส.
นางสาวชนิกา
ตู้แก้ว
- ได้รับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ จากพระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
นางสาววรารัตน์
เดชคง
- รางวัลชนะเลิศทักษะออเดริฟ เพื่อสุขภาพ ระดับภาค ระดับ ปวช.
นางสาวอภิพร
พรมพันธุ์
นางสาวนัทฐา
เล็กสกุล
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับภาค ระดับชาติ
นางสาวประภาพรรณ เข็มเพชร
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- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับภาค การแข่งขันดนตรีไทย
ประเภทจะเข้
นางสาวภรภัทร
สุดแสวง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ทักษะการออกแบบตัดเย็บเสื้อเชิต้ สตรี
นางสาวสุภาพร
ตะโกอินทร์
นางสาวรัตนาพร
สวรรค์ศร
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ทักษะการออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก
นายศรราม
ล้าพันโพธิ์ศรี
นายภานุวัฒน์
บุญเสม
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค การร้องเพลงไทยสากลชาย
นายคมกฤษ
มหาราช
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 DIASIL PRESENTATION CONTEST MTO 125
CAMPUS TOUR 2010
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค และระดับชาติ การแข่งขันทักษะเครื่อง
แขวน ดอกไม้สด ประเภทพวงกลาง ระดับ ปวส.
นายนริศ
นาคชลธี
นางสาวพลอยพิชชา ช้างมูล
นางสาวสุวรรณา
นามจ้าปา
นางสาวสุวิภา
เลี้ยวสุขแสง
นายนวพร
ปราบสุข
นายกฤษฎา
ค้าดี
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1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.3.1 ผู้บริหารและข้าราชการครู ปีการศึกษา 2554
จ้านวนคน
ต้าแหน่ง

ระดับต้าแหน่ง

ช

ญ

รวม

3

2

3

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

คศ.2

คศ.3

ระดับการศึกษา
คศ.4

เอก

โท

ตรี

-

4

1

0

0

4

1

-

-

-

7

8

1

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

1

4

3

-

2

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

-

1

-

5

2

-

-

2

-

1

-

2

3

3

4

1

1

-

2

-

-

-

2

2

-

5

5

-

3

-

2

-

-

-

1

4

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

4

6

2

4

-

-

-

-

-

1

5

แผนกวิชาการออกแบบ

2

1

3

2

1

-

-

-

-

-

1

2

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

รวมข้าราชการครูผู้สอน

12

44

56

12

32

0

11

0

1

0

17

39

รวมผู้บริหารและข้าราชการครู

14

47

61

12

33

3

12

0

1

0

21

40

5

ช
-

ญ
1

ช
3

ญ
1

ช
-

ญ
-

2

5

0

1

3

1

0

5

10

15

5

8

-

2

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

-

6

6

-

5

-

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

-

5

5

-

5

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

-

5

5

-

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

1

1

แผนกวิชาการบัญชี

2

3

แผนกวิชาการเลขานุการ

1

แผนกวิชาการขายและการตลาด

1. ผู้บริหาร
รวมผู้บริหาร
2. ข้าราชการครูผู้สอน

1.3.2 ข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ ปีการศึกษา 2554
ต้าแหน่ง

ระดับการศึกษา

จ้านวนคน
ชาย

หญิง

รวม

ป.โท

ป.ตรี

ปวส.

ปวช.

ข้าราชการพลเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ 5

-

1

1

-

1

-

-

พนักงานราชการ
พนักงานราชการครู

1

1

2

-

2

-

-

1

2

3

-

3

-

-

รวม
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1.3.3 ครูพิเศษ ปีการศึกษา 2554
ต้าแหน่ง

ระดับการศึกษา

จ้านวนคน
ชาย

หญิง

รวม

เอก

โท

ตรี

1

2

3

-

-

3

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

-

1

1

-

-

1

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

1

1

-

-

1

สาขาวิชาการบัญชี

-

3

3

-

-

3

สาขาวิชาการเลขานุการ

-

3

3

-

1

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

1

4

-

-

4

สาขาวิชาการออกแบบ

1

-

1

-

-

1

5

11

16

-

1

15

ครูพิเศษ
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

รวมครูพิเศษ

1.3.4 ลูกจ้างประจ้า ปีการศึกษา 2554
ต้าแหน่ง
ลูกจ้างประจ้า
นักการภารโรง

จ้านวนคน
ชาย หญิง รวม

ป.ตรี

ระดับการศึกษา
ปวส. ปวช. ป.4-6

2

-

2

-

-

-

2

พนักงานขายและบริการ

-

3

3

-

-

-

3

พนักงานพัสดุชั้น 3

-

1

1

-

-

-

1

พนักงานขับรถ

1

-

1

-

-

-

1

ยาม

2

-

2

-

-

-

2

5

4

9

-

-

-

9

รวมลูกจ้างประจ้า
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1.3.5 ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2554
ต้าแหน่ง

จ้านวนคน
ชาย หญิง รวม

ป.ตรี

ระดับการศึกษา
ปวส. ปวช. ป.4-6

ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

2

2

-

2

-

-

เจ้าหน้าที่บุคลากร

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่บัญชี

-

2

2

-

2

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์

1

-

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

-

2

2

-

2

-

-

เจ้าหน้าที่กิจกรรม

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่แนะแนว

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ปกครอง

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

-

2

2

-

2

-

-

เจ้าหน้าที่ผลิตการค้า

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่วจิ ัย

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าทีว่ ัดผล

1

2

3

-

3

-

-

เจ้าหน้าทีห่ ้องสมุด

1

1

2

-

2

-

-

พนักงานขับรถ

2

-

2

-

-

2

2

นักการภารโรง

1

4

5

-

-

1

5

ยาม

1

-

1

-

-

1

1

7

25

32

-

20

4

8

32

89

121

รวมลูกจ้างชั่วคราว
รวมบุคลากรทั้งหมด
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1.4 นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2554

1.4.1 จ้านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.
ประเภทวิชา / สาขาวิชา

ปวช.1
ชาย

หญิง

ปวช.2
รวม ชาย

หญิง

ปวช.3
รวม ชาย

ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
11
109 120 10 124 134
สาขางานการขาย
10
66
76
3
37
40
สาขางานเลขานุการ
1
78
79
5
33
38
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
82
88
2
76
78
สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
5
29
34
0
9
9
รวม
33 364 397 20 279 299
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรม
สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
3
11
14
2
13
15
สาขางานอาหารและโภชนาการ
5
38
43
1
34
35
สาขางานคหกรรมการผลิต
6
28
34
2
11
13
รวม
14
77
91
5
58
63
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
4
39
43
1
30
31
รวม
4
39
43
1
30
31
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานการออกแบบ
17
20
37
5
16
21
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
12
31
43
13
11
24
รวม
29
51
80
18
27
45
รวมทั้งหมด
80 531 611
44 394 438
รวมนักศึกษาชาย ระดับ ปวช. 162
รวมนักศึกษาหญิง ระดับ ปวช. 1,306
รวมนักศึกษา ระดับ ปวช.

หญิง

รวม

3
3
5
3
2
16

130
48
23
66
9
276

133
51
28
69
11
292

0
2
3
5

11
28
10
49

11
30
13
54

3
3

20
20

23
23

3
11
14
38

14
22
36
381

17
33
50
419

1,468
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1.4.2 จ้านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวส.
ประเภทวิชา / สาขาวิชา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการประกอบอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมการบริการ
รวม
รวมทั้งหมด
รวมนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.
รวมนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.
รวมนักศึกษา ระดับ ปวส.
รวมนักศึกษา ปวช. และ ปวส.ทั้งหมด

ปวส.1

ปวส.2

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

2
2
2
4
10

53
16
40
55
164

55
18
42
59
175

0
4
1
9
14

67
20
25
47
159

67
24
26
56
173

1
0
1
11

10
0
10
174

11
0
11
185

5
2
7
21

17
3
20
179

22
5
27
200

32
353
385
1,853
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1.5 สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2554

1.5.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่
ประกอบด้วย 3 ประเภทวิชา ดังนี้

3 หรือเทียบท่า เข้าศึกษา ต่อหลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา
1) คหกรรม

สาขาวิชา
(1) ผ้าและเครื่องแต่งกาย
(2) อาหารและโภชนาการ
(3) คหกรรมศาสตร์

สาขางาน
- ตัดเย็บเสื้อผ้า
- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมการผลิต

2) พาณิชยกรรม

(1) พณิชยการ

-

3) ประเภทวิชาศิลปกรรม

(1) ศิลปกรรม

- การออกแบบ
- คอมพิวเตอร์กราฟิก

4) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(1) การโรงแรมและการท่องเที่ยว

- การท่องเที่ยว

การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
ธุรกิจค้าปลีก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.5.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
รับผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี
ประกอบด้วย 2 ประเภทวิชา ดังนี้
ประเภทวิชา
1) คหกรรม

สาขาวิชา
(1) เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
(2) อาหารและโภชนาการ
(3) การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

สาขางาน
- การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขนั้ สูง
- การประกอบอาหาร
- คหกรรมการบริการ

2) บริหารธุรกิจ

(1) การบัญชี
(2) การตลาด
(3) การจัดการทั่วไป
(4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการทั่วไป
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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1.6 มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.6.1 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษาวิชาชีพ มี 13 ตัวบ่งชี้
1) ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดตามชั้นปี
2) ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการ
3) ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
4) ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มที ักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5) ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มคี วามสามารถใช้ความรูแ้ ละเทคโนโลยีที่จ้าเป็นใน
การศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
6) ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มคี ุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7) ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8) ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
ส้าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9) ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10) ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11) ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่ได้งานท้าในสถานประกอบการ / ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
12) ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มตี ่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผูส้ ้าเร็จการศึกษา
13) ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรียน
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1.6.2 มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 15 ตัวบ่งชี้
1) ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มคี ุณภาพ
2) ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3) ตัวบ่งชีท้ ี่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน
4) ตัวบ่งชีท้ ี่ 17 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส้าหรับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
5) ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา
6) ตัวบ่งชีท้ ี่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
7) ตัวบ่งชีท้ ี่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเกิดประโยชน์สูงสุด
8) ตัวบ่งชีท้ ี่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
9) ตัวบ่งชีท้ ี่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม
สิ่งอ้านวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรูใ้ นสาขาวิชา/สาขางาน
10) ตัวบ่งชีท้ ี่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
11) ตัวบ่งชีท้ ี่ 24 จ้านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพ ยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
12) ตัวบ่งชีท้ ี่ 25 จ้านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
13) ตัวบ่งชีท้ ี่ 26 จ้านวนคน-ชั่วโมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรือภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนาผูเ้ รียน
14) ตัวบ่งชีท้ ี่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจ้าที่มคี ุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผูเ้ รียนในแต่ละ
สาขาวิชา
15) ตัวบ่งชีท้ ี่ 28 อัตราส่วนของผู้สอนประจ้าต่อผู้เรียน
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1.6.3 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 5 ตัวบ่งชี้
1) ตัวบ่งชีท้ ี่ 29 จ้านวนครั้งของการจัดให้ผเู้ รียนพบครูที่ปรึกษา
2) ตัวบ่งชีท้ ี่ 30 จ้านวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผูเ้ รียน
3) ตัวบ่งชีท้ ี่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
4) ตัวบ่งชีท้ ี่ 32 จ้านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่ เสริมด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5) ตัวบ่งชีท้ ี่ 33 จ้านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สง่ เสริมการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
วัฒนธรรมประเพณี และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
1.6.4 มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม มี 2 ตัวบ่งชี้
1) ตัวบ่งชีท้ ี่ 34 จ้านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึก
ทักษะวิชาชีพ
2) ตัวบ่งชีท้ ี่ 35 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบด้าเนินการ
1.6.5 มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย มี 4 ตัวบ่งชี้
1) ตัวบ่งชีท้ ี่ 36 จ้านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
2) ตัวบ่งชีท้ ี่ 37 จ้านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มปี ระโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
3) ตัวบ่งชีท้ ี่ 38 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้างพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานต่องบด้าเนินการ
4) ตัวบ่งชีท้ ี่ 39 จ้านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร เกี่ยวกับ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงาน

Page | 25

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557

1.6.6 มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้น้าและการจัดการ มี 3 ตัวบ่งชี้
1) ตัวบ่งชีท้ ี่ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
2) ตัวบ่งชีท้ ี่ 41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
3) ตัวบ่งชีท้ ี่ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการ
บริหารจัดการและการจัดการความรูข้ องสถานศึกษา
1.6.7 มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มี 2 ตัวบ่งชี้
1) ตัวบ่งชีท้ ี่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) ตัวบ่งชีท้ ี่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
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1.7 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)

1.7.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ด้าน
1. โครงสร้างและ
นโยบาย

จุดแข็ง (Strength)
1. สอดคล้องกับโครงสร้างและนโยบายของ สอศ. และ ศธ.
2. โครงสร้างและนโยบายมีความชัดเจน

2. ผลผลิตและบริการ 1. ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 99%
2. ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 100%
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. ผู้ส้าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ

จุดอ่อน (Weakness)
-

3. บุคลากร

1. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตาม 1. ครูผู้สอนมีภาระงาน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
นอกเหนือ จากการสอน
2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่สอน
มากเกินไป จึงท้าให้มีเวลา
3. ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในการพัฒนาตนเองและ
4. บุคลากรปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
การเรียนการสอนน้อย
อย่างถูกต้อง เหมาะสม

4. ประสิทธิภาพทาง
การเงิน

1. จัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้ วัสดุฝึก อุปกรณ์ ส้าหรับ การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
2. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียน และการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

5. วัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ ห้องเรียน
และห้องปฏิบัตกิ าร

1. วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์มคี วามเหมาะสมและเพียงพอ 2. จัดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร และศูนย์
วิทยบริการได้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
3. จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ้านวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ

6. การบริหารจัดการ

1. การบริหารจัดการรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดง
ความคิดเห็น
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1.7.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ด้าน
1. สังคม ชุมชน และ
วัฒนธรรม

โอกาส (Oppotunity)
อุปสรรค (Threats)
1. สถานประกอบการจ้านวนมากให้ความร่วมมือ 1. สภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ
อย่างรวดเร็ว ท้าให้การอบรมสั่งสอน
2. ชุมชนและสังคมมีกิจกรรมหลากหลายที่เปิด
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมเป็นไปได้
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ยากขึน้
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ

2. เทคโนโลยี

1. มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. เทคโนโลยีมคี วามทันสมัย ส่งผลต่อการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพกว้างขวางขึน้

1. ประสิทธิภาพของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตมีความเร็วไม่เพียงพอ

3. เศรษฐกิจ

1. มีกองทุนการศึกษาให้ผู้เรียนกู้ยืม
2. มีการระดมทุนจากภายในและภายนอก
ส้าหรับเป็นทุนการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นประจ้า
ทุกปี
3. ผู้เรียนระดับ ปวช. ทุกคนได้รับเงินเรียนฟรี
จากรัฐบาล
4. ผู้เรียนท้างานนอกเวลาเรียนท้าให้มีรายได้
ระหว่างเรียน

1. สินค้าและค่าครองชีพมีราคาสูงขึน้

4. การเมืองและ
กฎหมาย

1. มีพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษา
2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาที่ชัดเจน
3. มีการประกันคุณภาพการศึกษา

-
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บทที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้รว่ มกันวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และข้อจ้ากัดของวิทยาลัย เพื่อก้าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2.2 พันธกิจ (Mission)
1. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการให้มคี ุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างเครือข่ายความความร่วมมือ และขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพบริการ
3. วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านธุรกิจและบริการ
4. พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3 เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผูเ้ รียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านธุรกิจและบริการ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรูท้ ี่เ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนทุกเพศ ทุกวัย ผูพ้ ิการ และ
ผูด้ ้อยโอกาสได้รับการศึกษาวิชาชีพในด้านธุรกิจและบริการอย่างเท่าเทียมกัน
3. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มกี ารสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อน้าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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2.4 ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 1

จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการให้มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ ผูเ้ รียนอาชีวศึกษา มีความรูค้ วามสามารถ มีทักษะอาชีพด้านธุรกิจและบริการ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและผูส้ ้าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
แผนงานที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
แผนงานที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนงานที่ 3 : พัฒนาผูส้ ้าเร็จการศึกษาให้มคี วามรูแ้ ละทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
หลักสูตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แผนงานที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
แผนงานที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงานที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
แผนงานที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แผนงานที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Page | 30

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557

พันธกิจที่ 2

สร้างเครือข่ายความความร่วมมือ และขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรูท้ ี่เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนทุกเพศ ทุกวัย
ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาส ได้ รับการศึกษา วิชาชีพ ในด้านธุรกิจและบริการ อย่างเท่า
เทียมกัน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
แผนงานที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
แผนงานที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 6
เพิ่มปริมาณผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
แผนงานที่ 14 : สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 7

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
พันธกิจที่ 3

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านธุรกิจและบริการ

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการ ส่งเสริม สนับสนุน ผูเ้ รียนและผูส้ อน ให้มกี ารสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อน้าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 8

ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
แผนงานที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
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พันธกิจที่ 4

พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 9
พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แผนงานที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
แผนงานที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 10
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
แผนงานที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
แผนงานที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
แผนงานที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 11
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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บทที่ 3 การพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรโี ดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้กาหนดเป้าหมายและแผน การพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล ะการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ดังนี้
แผนงาน
1. พัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้และ
ทักษะในด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย (Target)
2555
2556 2557

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตามชั้นปี

75 %

77 %

80 %

2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัตงิ านได้อย่างเป็นระบบ

75 %

77 %

80 %

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัตจิ ริง
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.00
4. สอนปรับพื้นฐาน
5. สอนซ่อมเสริม
1. โครงงานวิทยาศาสตร์
2. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4. ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกวิทยาศาสตร์
5. การ์ตูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์
6. ฝึกคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย mind mapping
7. ฝึกทักษะด้วยแบบฝึกคณิตศาสตร์
8. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
9. สอนซ่อมเสริม
10. โครงงานวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานหลักสูตร
หน.งานวัดและประเมินผล
หน.แผนกวิชา
หน.งานทะเบียน
คุณครูผู้สอนทุกท่าน
หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
คุณครูวทิ ยาศาสตร์
คุณครูคณิตศาสตร์
คุณครูผู้สอนโครงงาน
วิชาชีพ
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แผนงาน
1. พัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้และ
ทักษะในด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย (Target)
2555
2556 2557

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
สื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

75 %

77 %

80 %

1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
2. วันสุนทรภู่
3. วันภาษาไทยแห่งชาติ
4. ภาษาไทยวันละคา
5. ประกวดแต่งกลอนและคาขวัญวันแม่แห่งชาติ
6. ประกวดแต่งกลอนและคาขวัญวันพ่อแห่งชาติ
7. โครงงานภาษาอังกฤษ
8. จัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
9. ภาษาอังกฤษวันละคา
10. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
คุณครูภาษาไทย
คุณครูภาษาอังกฤษ

4. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้
ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัตงิ านอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

75 %

77 %

80 %

1. ส่งเสริมผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ e-mail
2. ส่งเสริมผู้สอนจัดทา e-book
3. การผลิตบทเรียนบนอินเตอร์เน็ต
4. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ความรู้และเทคโนโลยี
5. แข่งขันการประกอบเครื่องและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. พัฒนาและเผยแพร่ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษา
7. ส่งเสริมการออกแบบ webpage
8. การสร้างสื่อแอนิเมชัน
9. การตอบปัญหาทางวิชาการ
10. การซ่อมบารุงระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา

หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
คุณครูแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณครูทุกท่าน
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แผนงาน

ตัวชี้วัด (KPI)

2. เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดงี ามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3. พัฒนาผู้สาเร็จ 6. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
การศึกษาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ความรู้และ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ทักษะตาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตร
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง

เป้าหมาย (Target)
2555
2556 2557

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

75 %

77 %

80 %

1. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา
3. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
4. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
5. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
6. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
7. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
8. การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา
9. ไหว้ครูช่างศิลปกรรม

หน.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน.แผนกวิชา
คุณครูผู้สอนทุกท่าน

75 %

77 %

80 %

1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เตือนก่อนรีไทร์
3. สอนซ่อมเสริม
4. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.00

หน.งานครูที่ปรึกษา
หน.งานปกครอง
คุณครูที่ปรึกษา
คุณครูผู้สอนทุกท่าน

75 %

77 %

80 %
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แผนงาน

ตัวชี้วัด (KPI)

3. พัฒนาผู้สาเร็จ 8. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
การศึกษาให้มี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ความรู้และทักษะ
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามมาตรฐาน
9. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
วิชาชีพและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตร
ชัน้ สูงที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
10. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่
ได้งานทาในสถานประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
11. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
วางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตาม
แผนธุรกิจ และมีรายได้ระหว่าง
เรียน

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
75 %

77 %

80 %

75 %

77 %

80 %

60 %

61 %

62 %

63 %

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเน้นการปฏิบัตจิ ริง

หน.งานวัดและประเมินผล
หน.แผนกวิชาชีพ
คุณครูผู้สอนวิชาชีพ

62 %

1. ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
2. แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
3. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
4. ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา

หน.งานแนะแนวอาชีพฯ
หน.งานศูนย์ขอ้ มูลฯ

64 %

1. จัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่
2. ประชาสัมพันธ์ SMEs วอศ. สุพรรณบุรี
3. จัดตั้งบริษัทจาลอง
4. จาหน่ายเค้กเทศกาลปีใหม่
5. การหารายได้ระหว่างเรียน
6. โครงการภายใต้การนิเทศ
7. ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ

หน.งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
หน.แผนกวิชาชีพ
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แผนงาน

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
76 %
78 %
80 %

โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ผู้รับผิดชอบ

4. พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

12. ร้อยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มคี ุณภาพ

หน.งานหลักสูตรฯ
หน.แผนกวิชา
คุณครูผู้สอนทุกท่าน

5. จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

13. ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การอย่างมีคุณภาพ

76 %

78 %

80 %

1. จัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ
รองผอ.ฝ่ายวิชาการ
2. นิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน หัวหน้างานหลักสูตรฯ

14. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน

4.00

4.20

4.50

1. การอบรมเทคนิค วิธีสอน และการสร้างสื่อการสอนแก่ครู
2. ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

15. ร้อยละของสาขางานที่จัดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง

100 %

100 %

100 %

1. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
2. มหกรรมโครงการวิชาชีพ
3. ธนาคารโรงเรียน
4. ฝึกปฏิบัตกิ ารขายตรง (Direct Sales)
5. อาหารครบวงจร
6. คหกรรมบริการ
7. ฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการ

รองผอ.ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานหลักสูตรฯ
หัวหน้างานวิจัยฯ
รองผอ.ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานหลักสูตรฯ
หน.แผนกวิชา
คุณครูผู้สอนทุกท่าน
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แผนงาน
6. พัฒนาระบบ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน

ตัวชี้วัด (KPI)
16. ร้อยละของงบประมาณที่จัดซือ้ วัสดุฝึก
อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการ
สอนต่องบดาเนินการ
17. จานวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละครัง้ ของการเรียนในรายวิชาที่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
16 %
17 %
18 %

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซือ้ วัสดุฝึกและวัสดุการศึกษา
สาหรับการเรียนการสอน

1 คน
1 คน 1 คน ต่อ 1. ระดมทุนเพื่อจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับผู้เรียน
ต่อ
ต่อ
1 เครื่อง 2. ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
1 เครื่อง 1 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานวางแผนฯ
หน.แผนกวิชา
หน.แผนกวิชา

18. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร เหมาะสม
กับวิชาที่เรียน

ดี

ดี

ดี

1. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัตกิ าร
2. ติดตามและประเมินผลการใช้ห้องเรียน
3. ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็น
4. เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
5. ซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์

หน.งานอาคารสถานที่
หน.งานพัสดุ
หน.แผนกวิชา

19. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์
วิทยบริการ

ดี

ดี

ดี

1.พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็น e-library
2.พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสูก่ ารบริการบนเว็บไซด์
3.ส่งเสริมปัญญา พัฒนาความคิด สร้างเสริมการเรียนรู้
4.จัดซือ้ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร
5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
6.เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตและสัญญาณเคเบิล
7.พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
8.จัดหาวัสดุสาหรับการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
9.จัดทาสื่อสาหรับการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง

หน.งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
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แผนงาน
6. พัฒนาระบบ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน

ตัวชี้วัด (KPI)
20. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์

21. ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อานวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
ดี
ดี
ดี

75 %

77 %

80 %

22. จานวนครัง้ หรือปริมาณในการระดม
25 ครัง้ 27 ครัง้ 30 ครัง้
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษา
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลการใช้ครุภัณฑ์การศึกษา

หน.แผนกวิชา
หน.งานพัสดุ

1. จัดทาระบบความปลอดภัยของห้องเรียน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย
3. ปรับปรุงส้วมตามมาตรฐานส้วม HAS
4. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
5. จัดระบบจราจรในสถานศึกษา

หน.งานอาคารสถานที่

1. การระดมทรัพยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. พิธีมอบทุนการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพให้การบริการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษา

หน.งานความร่วมมือ
หน.งานแนะแนวฯ
หน.แผนกวิชา
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เป้าหมาย (Target)
โครงการ/กิจกรรม
2555
2556
2557
25 ครัง้ 27 ครัง้ 30 ครัง้ 1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. ผู้ประสานสิบทิศ
3. สมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
30 %
25 %
20 % 4. ผู้ปกครองเครือข่าย
5. วิจัยปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียน
6. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
7. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง

แผนงาน

ตัวชี้วัด (KPI)

7. จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
ด้วยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3D

23. จานวนครัง้ ของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่
ปรึกษา

8. จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน

25. ร้อยละของสาขางานที่มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดงี ามในวิชาชีพ และกิจกรรม
ส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์

70 %

75 %

80 %

1. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา
2. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
3. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
5. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
8. มหกรรมโครงการวิชาชีพ

หน.งานกิจกรรม
หน.แผนกวิชา

26. ร้อยละของสาขางานที่มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

70 %

75 %

80 %

1. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
2. สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
3. ธนาคารขยะ

หน.งานกิจกรรม
หน.แผนกวิชา

24. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อ
เทียบกับแรกเข้า

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานครูที่ปรึกษา
คุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน
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แผนงาน
9. พัฒนาระบบ
บริหารบุคลากร
แนวใหม่

ตัวชี้วัด (KPI)
27. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สามารถปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
90 %
95 % 100 %

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. เชิดชูเกียรติครูผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
3. ครูดีเด่นประจาปี

หน.งานบุคลากร

28. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก

2%

3%

5%

1. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย

หน.งานบุคลากร

29. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้แลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

2%

3%

5%

1. ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ

หน.งานบุคลากร

10. พัฒนาทักษะ
30. จานวนครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
31. จานวนบุคลากรที่เพิ่มวุฒิทางการศึกษา
32. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2 คน

3 คน

5 คน

1. ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

หน.งานบุคลากร

2 คน

3 คน

5 คน

1. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ

หน.งานบุคลากร

100 %

1. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

หน.งานบุคลากร

90 %

95 %
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แผนงาน
11. เสริมสร้าง
สวัสดิการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
33. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ

34. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและ
ยกย่อง
12. บริการวิชาชีพสู่ 35. ร้อยละของสาขางานที่จัดกิจกรรมหรือ
สังคม
โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการต่อปี

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
70 %
80 %
90 %

3%

4%

5%

100 %

100 %

100 %

36. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงในการ
ดาเนินการบริการวิชาชีพต่องบดาเนินการ

0.5 %

0.6 %

0.7 %

13. พัฒนาระบบ
37. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอน
เทียบโอนความรู้
ผลการเรียน
และประสบการณ์
14. สร้างแรงจูงใจ 38. ร้อยละของผลการรับผู้เรียน ระดับ ปวช.
ในการศึกษาวิชาชีพ
39. ร้อยละของผลการรับผู้เรียน ระดับ ปวส.

75 %

77 %

80 %
80 %

โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาคุณภาพชีวติ ครู
2. พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานบุคลากร

1. โครงการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการประกาศ เกียรติคุณใน หน.งานบุคลากร
ด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
2. อบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
4. Fix it Center
5. ปฏิบัตริ าชการร่วมกับจังหวัด

หน.งานโครงการพิเศษ
หน.แผนกวิชา

80 %

1. จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอน

หน.งานหลักสูตรฯ

90 %

100 %

1. แนะแนวการศึกษาต่อด้านการอาชีวศึกษา
2. เปิดสอนสาขางานออกแบบเสื้อผ้า

90 %

100 %

หน.งานแนะแนวฯ
หน.งานหลักสูตรฯ
หน.แผนกวิชาผ้าฯ
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แผนงาน

ตัวชี้วัด (KPI)

15. เสริมสร้าง
ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ

40. จานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและ / หรือ ระบบ
ปกติร่วมกับสถานศึกษา

41. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา

42. ร้อยละของสาขาวิชาที่มกี ารจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
25 แห่ง 30 แห่ง 35 แห่ง

4.00

90 %

4.10

90 %

4.20

90 %

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. ฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา
2. นิเทศ ติดตามการฝึกงาน
3. ทาสัญญาฝึกนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
4. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
5. ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน

หน.งานทวิภาคี
หน.งานความร่วมมือ
หน.งานกิจกรรมฯ

1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนเข้าสูส่ ถาน
ประกอบการ
3. การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา

หน.งานทวิภาคี
หน.งานแนะแนวฯ
หน.แผนกวิชา

1. พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร
ภายนอก
3. จัดทาทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน.งานหลักสูตร
หน.แผนกวิชา
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แผนงาน

ตัวชี้วัด (KPI)

16. เพิ่มศักยภาพ
การเป็นครูนักวิจัย

43. ร้อยละของครูผู้สอนที่สามารถจัดทา
งานวิจัยในชัน้ เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
44. ร้อยละของสาขางานที่ครูสามารถจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล
17. วิจัยและพัฒนา 45. ร้อยละของสาขางานที่มีการจัดทา
เพื่อสร้างนวัตกรรม
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
และองค์ความรู้
โครงงาน

46. จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ และ
/ หรือ ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
47. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงในการ
ดาเนินงานด้านวิจัยต่องบดาเนินการ
48. จานวนครัง้ และจานวนช่องทางของการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
100 % 100 % 100 %

โครงการ/กิจกรรม
1. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยเครือข่าย
2. วิจัยในชัน้ เรียน
3. การจัดทางานวิจัยของครูแต่ละแผนกวิชา
4. ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน
5. พัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
1. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยเครือข่าย
2. วิจัยในชัน้ เรียน
3. การจัดทางานวิจัยของครูแต่ละแผนกวิชา
4. ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน
5. พัฒนาทักษะการวิจยั นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
1. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3 ชิ้น

3 ชิ้น

3 ชิ้น

1.10 %

1.10 %

1.10 %

1. จัดสรรงบประมาณสาหรับการวิจัย
2. เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากภายนอก

4 ครัง้
4 ช่อง
ทางต่อ
ผลงาน

4 ครัง้
4 ช่อง
ทางต่อ
ผลงาน

4 ครัง้
4 ช่อง
ทางต่อ
ผลงาน

1. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานวิจัยฯ
คุณครูทุกท่าน
หน.แผนกวิชา

หน.งานวิจัยฯ
คุณครูทุกท่าน
หน.แผนกวิชา

หน.งานวิจัยฯ
หน.งานประชาสัมพันธ์
หน.แผนกวิชา
หน.งานวิจัยฯ
หน.งานวางแผนฯ
หน.แผนกวิชา
หน.งานวิจัยฯ
หน.งานประชาสัมพันธ์
หน.แผนกวิชา

Page | 44

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2557

แผนงาน
18. พัฒนา
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
49. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่
เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษา

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
80 %
80 %
80 %

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาแผนการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์
สถานศึกษา
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

หัวหน้างานปกครอง
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
คุณครูที่ปรึกษา

50. จานวนรางวัลที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย
จากองค์กรภายนอก

5 รางวัล 5 รางวัล 5 รางวัล 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

หน.งานกิจกรรม
หน.แผนกวิชา

19. พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์

51. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้เรียนที่มีต่อเอกลักษณ์ และแนวทางการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา

80 %

80 %

80 %

1. วารสารประชาสัมพันธ์
2. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
3. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เรียนที่มีต่อ
เอกลักษณ์ และแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา

หน.งานประชาสัมพันธ์
หน.งานทะเบียน
หน.งานวิจัยฯ

20. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริการ

52. ระดับคุณภาพของประสิทธิผลการ
ปฏิบัตงิ านของงานในฝ่าย

4.50

4.50

4.50

1. ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของงานใน
ฝ่าย
2. ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของงานในฝ่าย

หน.งานวิจัยฯ

53. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของงานในฝ่าย

4.50

4.50

4.50
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แผนงาน

ตัวชี้วัด (KPI)

21. พัฒนาคุณภาพ 54. ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
การบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ผู้บริหาร
55. ระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ านของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
56. ร้อยละของสาขางาน ที่ผู้สอน
ประจามีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 คน ต่อ
ผู้เรียน 35 คน
57. อัตราส่วนของผู้สอนประจาต่อ
ผู้เรียนทั้งหมด

22. พัฒนาระบบ
58. ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บริหารจัดการ
และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
4.50
4.50
4.50

4.50

4.50

4.50

100 %

100 %

100 %

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2555-2557
2. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสถานศึกษาประจาปี
3. ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปี
4. จัดทาแผนและกลไกการบริหารความเสี่ยง

หน.งานวางแผนฯ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
หน.งานปกครอง

1. จ้างครูพิเศษในสาขาที่ขาดแคลนครู
2. ขออัตราเพื่อบรรจุครูเพิ่ม

หน.งานบุคลากร
หน.งานหลักสูตรฯ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีขอ้ มูลครบทุกด้าน
3. พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน.งานศูนย์ขอ้ มูล

ผู้สอน 1 คน ผู้สอน 1 คน ผู้สอน 1 คน
ต่อผู้เรียน
ต่อผู้เรียน
ต่อผู้เรียน
25 คน
25 คน
25 คน
4.50

4.50

4.50
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แผนงาน
23. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
59. ระดับคุณภาพของระบบกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
60. ระดับคุณภาพประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพภายใน

เป้าหมาย (Target)
2555
2556
2557
4.50
4.50
4.50

4.50

4.50

4.50

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
2. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
3. จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตามมาตรฐาน QA
5. ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
6. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแผนกวิชาโดย
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
7. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แก่บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
8. จัดทาแผนกากับ ติดตาม
9. การเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานประกันคุณภาพ
หน.แผนกวิชา
คุณครูทุกท่าน
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บทที่ 4 แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้กาหนดเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2555 – 2557 ดังนี้
4.1 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.
เป้าหมายการรับ (คน)
ที่

ระดับ ปวช.

1. สาขางานออกแบบเสื้อผ้า

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2555
2556
2557
20
20
20

2. สาขางานอาหารและโภชนาการ

40

40

40

3. สาขางานคหกรรมการผลิต

20

20

20

4. สาขางานการบัญชี

120

120

120

5. สาขางานการขาย

80

80

80

6. สาขางานการเลขานุการ

80

80

80

7. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

80

80

80

8. สาขางานธุรกิจค้าปลีก

30

30

30

9. สาขางานการออกแบบ

40

40

40

10 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

40

40

40

11. สาขางานการท่องเที่ยว

40

40

40

590

590

590

รวม
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4.2 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.
เป้าหมายการรับ (คน)
ที่

ระดับ ปวส.

ปีการศึกษา
2555
20

ปีการศึกษา
2556
20

ปีการศึกษา
2557
20

2. สาขางานการบัญชี

60

60

60

3. สางานการตลาด

30

30

30

4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30

30

30

5. สาขางานการจัดการทั่วไป

40

40

40

180

180

180

1. สาขางานการประกอบอาหาร

รวม
4.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ที่

ปีการศึกษา 2555
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งปม.

อุดหนุน เงินรายได้

ปีการศึกษา 2556
หน่วย : ล้านบาท

ปีการศึกษา 2557
หน่วย : ล้านบาท

งปม.

อุดหนุน

เงินรายได้

งปม.

อุดหนุน

เงินรายได้

1. งบบุคลากร

35.21

3.00

2.33

38.73

3.30

2.56

42.60

3.63

2.82

2. งบดาเนินงาน

5.36

5.76

7.43

5.90

6.34

8.17

6.48

6.97

8.98

3. งบลงทุน

-

-

2.02

-

-

2.23

-

-

2.45

4. งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

3.10

-

-

3.36

-

-

3.70

40.57

8.76

14.88

44.63

9.64

16.32

49.08

10.6

17.95

รวม

64.21

70.59

77.63
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บทที่ 5 บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
5.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการได้

กาหนดให้มีทุกสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยผูแ้ ทนครู
หรือคณาจารย์ ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูแ้ ทนศิษย์เก่า
ของวิทยาลัย ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์ ผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้น ที่ และผูท้ รงคุณวุฒิ และกาหนดให้มี
การประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของ
วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1.1 กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
5.1.2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
5.1.3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5.1.4 กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5.1.5 เสนอแนะและมีสว่ นร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
5.1.6 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
5.1.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น
5.1.8 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน
5.1.9 แต่งตัง้ ที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละ
กรณี
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5.2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย
5.2.1 กาหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
5.2.3 กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา
5.2.4 เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5.2.5 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
5.2.6 ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
5.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับ
บัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม
กากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
5.3.1 บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายละวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
5.3.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึ กษา
5.3.3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
5.3.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผูเ้ รียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
5.3.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.3.6 บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
5.3.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตัง้ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
5.3.8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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5.4 บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดย
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา
การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.4.1 บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
5.4.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานการจัดการศึกษา
5.4.3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กานิเทศ และการวัดผลการประเมิน
5.4.4 ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผูเ้ รียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
5.4.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.4.6 การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
5.4.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตัง้ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
5.4.8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.4.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
5.4.11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
5.4.12 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.4.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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5.5 บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
5.5.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5.5.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.5.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5.5.4 ทาการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
5.5.5 ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผเู้ รียน
5.5.6 พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
5.5.7 จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
5.5.8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.5.9 รายงานผลการเรียน และความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผูป้ กครองและผู้เรียนทราบ
ด้วยความชัดเจนและเที่ยงตรง
5.5.10 ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผูเ้ รียน และชุมชน ในด้านวิชาการวิชาชีพ และด้านอื่น ๆ ด้วย
ความเต็มใจและเต็มความสามารถ
5.5.11 ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่ งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5.5.12 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
5.5.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
5.6 บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง
5.6.1 ศึกษาทาความเข้าใจกฎระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มอื ของ
สถานศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน
5.6.2 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแต่งกายตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
5.6.3 ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผูเ้ รียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา
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5.6.4 ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้าและแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผูเ้ รียน
5.6.5 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึน้ เพื่อเป็นการพัฒนาผูเ้ รียนและ
สถานศึกษา
5.6.6 เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ
5.7 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ผูบ้ ังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ
5.8 บทบาทและหน้าที่ของนักการภารโรงและยาม
นักการภารโรง
5.8.1 ดูแลรักษา ปฏิบัติงาน จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ทาความสะอาดในอาคารสานักงานอาคาร
เรียนและอาคารอื่น ๆ
5.8.2 ดูแลรักษา ปฏิบัติงานทาความสะอาดและอื่น ๆ พื้นที่บริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้ ลาน
เอนกประสงค์ ห้องน้า ห้องส้วม รัว้ 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 เมื่อมีเหตุการณ์ผดิ ปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา
5.8.3 จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา
5.8.4 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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5.9 บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน
ผูเ้ รียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุกคนต้องประพฤติและป ฏิบัติตนตามระเบียบ และ
ข้อกาหนดของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อ
พัฒนาสูค่ วามเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
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บทที่ 6 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
เพื่อให้การดาเนินการ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตา

มที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้

วิทยาลัยฯ จึงกาหนดรูปแบบกระบวนการกากับตรวจสอบ และรายงานดังนี้
6.1 การกากับติดตาม
6.1.1 จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินการ/วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
6.1.2 จัดให้มผี รู้ ับผิดชอบการ กากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการ
ดาเนินการ/ระหว่างการดาเนินการ/สิน้ สุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และ
ความสาเร็จของแผนงานเป็นระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
6.1.3 จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขัน้ ตอน
6.1.4 การกากับติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
6.2 การตรวจสอบ
6.2.1 การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดังนี้
1) การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่ง
รายงาน
2) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครัง้
6.2.2 การตรวจสอบภายนอก ดาเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเอง ให้กับสานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ต่อไป
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6.3 การรายงาน
6.3.1 จัดให้มผี รู้ ับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิน้ สุดการดาเนินงาน
ตามแผนที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ (แบบ 251-01)
6.3.2 มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสั่งวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถานศึกษา
6.3.3 จัดให้มกี ารรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้น
สังกัด ทราบถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อ ง
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ภาคผนวก
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