คำนำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทที่จะกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี ในระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 –
2560 ซึ่งบุคลำกรทุกฝ่ำยของวิทยำลัย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัย และใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงต่อ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม กำร
ด ำเนิน งำนจัด กำรศึ กษำของวิ ท ยำลั ย ให้ เป็ น ไปตำมแผนที่กำหนดไว้ แผนพั ฒ นำคุณ ภำพกำรจั ด
กำรศึกษำดังกล่ำว ประกอบด้วยสำระที่สำคัญ 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ภำพรวมของสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 3 กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 4 แผนงบประมำณกำรเงินของสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 5 บทบำทหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ส่วนที่ 6 กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำน
ขอขอบคุ ณ บุ ค ลำกรทุ ก ฝ่ ำ ย และคณะกรรมกำรวิ ท ยำลั ย อำชี ว ศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ำร หั ว หน้ ำ แผนกวิ ช ำ หั ว หน้ ำ งำน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ แ ทนชุ ม ชน ตลอดจน
ผู้เกี่ย วข้องทุกท่ำน ที่ได้ ร่วมมือร่วมใจกัน จัดทำแผนพัฒ นำคุณ ภำพกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำสุพรรณบุรี ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 จนสำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร

วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
มีนำคม 2558

ควำมเป็นมำ
เป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ และกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำม
คุณ ภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกฝ่ำยที่มีส่วนในกำรจัดกำรศึกษำต้องตระหนักและ
ดำเนิน กำรจนบรรลุผ ลในที่สุด ระบบกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำเป็น กลไกส ำคัญ ที่จะช่วยในกำร
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของคนไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ในพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงระบุให้หน่วยงำน
ต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกัน
คุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
จัดทำรำยงำนประจำปี เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน
เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ รวมทั้งเพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก
(กำหนดไว้ในหมวด ๖ มำตรำ ๔๘) นอกจำกนี้ เพื่อให้เกิดกำรนำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม จึง
กำหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (ตำม
วรรคสอง มำตรำ ๔๗) เพื่อให้สอดรับกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง และให้เชื่อมโยงกำร
ประกันคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ และกำรประกันคุณภำพภำยนอก จึงได้มีกำรประกำศกฎกระทรวงว่ำ
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม
(พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งได้มีกำรนำไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเรียบร้อยแล้ว ในเล่ม ๑๒๗ ตอนที่
๒๓ ก วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๓ ทำให้มีผลบังคับใช้แล้ว
กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ค วำมชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน คุณ ภำพทั้ง
ภำยในและภำยนอก ในส่วนของกำรอำชีวศึกษำ ได้กำหนดให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในโดยกำรส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงำนต้นสังกัด ตำมหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิ บัติที่ให้ส ถำนศึกษำยึด หลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ย วข้องทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน โดยดำเนินกำรดังต่อไปนี้
๑) กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๒) จัดทำแผนพัฒ นำคุณ ภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณ ภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
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๓) จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ
๔) ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๕) จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
๖) จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๗) จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน
๘) จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสนับสนุน และส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ
ให้เข้มแข็งตำมกฎกระทรวงดังกล่ ำว วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรีจึงได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒ นำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ๓ ปี คือปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของวิทยำลัย และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงต่อควำมต้องกำร
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนจัด
กำรศึกษำของวิทยำลัยให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
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ใช้วงจร PDCA มีรำยละเอียด ดังนี้

วิเครำะห์สภำพ ปัญหำ และควำมต้องกำรจำเป็น

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย

P

จัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ( ๓-๕ปี)

จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี

D
C
A

ดำเนินกำรตำมแผน

ติดตำม ตรวจสอบ

ประเมิน ปรับปรุงกำรดำเนินงำน

SWOT Analysis
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สรุปขัน้ ตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2558-2560
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี พ.ศ.
2558 – 2560 เพือ่ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้

แต่งตั้งคณะทำงำน

รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภำพภำยในด้ำนจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ และสภำพภำยนอกด้ำนโอกำส อุปสรรคใน
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

วิเครำะห์ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับสภำพภำยในด้ำนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และสภำพ
ภำยนอกด้ำนโอกำส อุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

นำผลกำรวิเครำะห์สภำพภำยในด้ำนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และสภำพภำยนอก
ด้ำนโอกำส อุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำประมวลเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ

กำหนดยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ และชื่อโครงกำร/กิจกรรม

จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
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ขัน้ ที่ ๑ กำรแต่งตัง้ คณะทำงำน
คณะท ำงำนประกอบด้ ว ยคณะบุ ค คลจำกหลำยฝ่ ำ ยทั้ ง ในและนอกสถำนศึ ก ษำ ได้ แ ก่
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำงำน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงำน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และชุมชน
ขัน้ ที่ ๒ กำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่เกีย่ วข้องกับสภำพภำยในด้ำนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ
และสภำพภำยนอกด้ำนโอกำส อุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภำพภำยในด้ำนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และสภำพภำยนอก
ด้ำนโอกำส อุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำ โดยจัดเก็บ หรือรวบรวมจำกแหล่งข้อมูล ได้แก่
ข้อมูลด้ำนกฎหมำย นโยบำย และอืน่ ๆ
- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.
๒๕๔๕
- เป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)
- นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ
- นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
- นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
- นโยบำยสถำนศึกษำ
- มำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ
- ควำมต้องกำรของผูเ้ รียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ข้อมูลของสถำนศึกษำ
- ศำสนำ เอกลักษณ์ของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ค่ำนิยมของท้องถิ่น
ข้อมูลด้ำนผูเ้ รียน เช่น
- รำยงำนกำรประเมินผลและข้อเสนอแนะจำก สมศ.
- คุณภำพผู้เรียนในรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปีของสถำนศึกษำ
- สุขภำพผู้เรียนได้แก่ บันทึกสุขภำพ น้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำย
- อัตรำกำรมำเรียน และอัตรำผู้เรียนออกกลำงคัน
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ข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอน เช่น
- รำยงำนกำรประเมินผลและข้อเสนอแนะจำก สมศ. รอบแรกและรอบที่ ๒
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
- ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครู
- ผลกำรประเมินครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยฝ่ำยวิชำกำร
- รำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปีของครู
- บันทึกควำมดีของครู
- รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปีของสถำนศึกษำ
- บันทึกผลหลังกำรสอน
- บันทึกกำรนิเทศ กำรสังเกตกำรสอน
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ เช่น
- รำยงำนกำรประเมินผลและข้อเสนอแนะจำก สมศ. รอบแรกและรอบที่ ๒
- บันทึกครูดีของผู้บริหำร
- หลักสูตรสถำนศึกษำ
- กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร
- แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
- แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
- ข้อมูลกำรดำเนินงำนและสรุปผลงำนโครงกำร / กิจกรรม
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ
- รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปีของสถำนศึกษำ
ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำชุมชนแหล่งกำรเรียนรู้ เช่น
- ควำมร่วมมือของชุมชนในกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ และอื่น ๆ
- แหล่งกำรเรียนรู้ สถำนประกอบกำร และภูมิปัญญำท้องถิ่น
- ลักษณะสภำพแวดล้อมของชุมชน
- กำรปกครอง
- ศำสนำ ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
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ขัน้ ที่ ๓ กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสภำพภำยในด้ำนจุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนำ และสภำพ
ภำยนอกด้ำนโอกำส อุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กำรวิ เครำะห์ ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สภำพภำยในด้ ำ นจุ ด เด่ น จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นำ และสภำพ
ภำยนอกด้ำนโอกำสและอุปสรรค ของสถำนศึกษำ โดยใช้รูปแบบกำรวิเครำะห์ตำมแนวทำง SWOT
ซึ่งมีข้อควรตระหนักดังนี้
๑. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกของสถำนศึกษำ (External environment) โดยวิเครำะห์
สภำพที่ เป็ น โอกำส (Opportunity) หรื อ สภำพที่ ส ถำนศึ ก ษำสำมำรถน ำมำพั ฒ นำจุ ด แข็ ง หรื อ
ปรับปรุงแก้ปัญหำจุดที่ควรพัฒนำ และสภำพที่เป็นปัญหำอุปสรรค (Treat) หรือสภำพที่สถำนศึกษำ
ต้องหำทำงหลีกเลี่ยง โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural)
เทคโนโลยี (Technology) สภำพเศรษฐกิจ (Economics) กำรเมืองและกฎหมำย (Political &
Legal) ที่มีผลกระทบต่อสถำนศึกษำโดยใช้หลักกำรระดมสมอง ผลกำรวิเครำะห์ได้สภำพที่เป็นโอกำส
และปัญหำอุปสรรคของสภำพแวดล้อมภำยนอก
๒. วิ เครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยในของสถำนศึ ก ษำ (Internal environment) โดย
วิเครำะห์สภำพที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) เพื่อคงสภำพหรือพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นหรือสภำพที่เป็นจุดที่
ควรพัฒนำ (Weakness) หรือสภำพที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก โดยพิจำรณำจำก
องค์ประกอบด้ำน โครงสร้ำงและนโยบำยกำรบริหำร (Structure & Policy) กำรบริกำรและผลผลิต
(Service & Products) คน (Man) กำรเงิน (Money) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (Materials) และกำร
บริหำรจัดกำร -๕(Management)
๓. ประมวลผลกำรวิเครำะห์สภำพที่เป็นโอกำส ปัญ หำอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน และ
สังเครำะห์หำสภำพปั จจุบัน และปัญ หำของสถำนศึกษำ ซึ่งเป็ นจุดยืน หรือจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ขัน้ ที่ ๔ กำรนำผลกำรวิเครำะห์สภำพภำยในและภำยนอก ประมวลเป็นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ
กำรน ำผลกำรวิเครำะห์สภำพภำยในด้ำนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒ นำ และสภำพภำยนอกด้ำน
โอกำส อุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำ ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ
มีแนวทำงกำรดำเนินกำรภำยใต้ข้อคิดต่ำง ๆ ดังนี้
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ขัน้ ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั ควำมสำเร็จ และชือ่ โครงกำร/กิจกรรม
เมื่ อ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ ำ ประสงค์ ข องสถำนศึ ก ษำได้ ชั ด เจนแล้ ว จึ ง น ำข้ อ มู ล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ เหล่ำนั้นไปเป็นฐำนคิดในกำรกำหนดยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ และชื่อโครงกำร/กิจกรรมต่อไป
ขั้นที่ ๖ กำรจัดทำเอกสำรรูปเล่ม แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เมื่อได้ข้อมูลต่ำง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ชื่อ
โครงกำร/กิจกรรม แล้ว จะเป็นกำรนำข้อมูลทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดทำเอกสำรรูปเล่ม แผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
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บทที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าท่าจีนหรือแม่น้าสุพรรณบุรี อยู่ในอาณาเขตภาคกลางด้าน
ตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.008 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,348,755 ไร่ตั้งอยู่ที่
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 130
องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 – 10 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
โดยทางรถยนต์ ประมาณ 107 กิโลเมตร โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร มีอ าณาเขตติ ดต่อกับจั งหวั ด
ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี
1.1.2 สภาพภูมิประเทศ
มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทางด้านตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ บริเวณพื้นที่ต่้าสุดอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับลอนชั้นจนถึงเทือกเขา
สูงชัน เป็นเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี
1.1.3 สภาพภูมิอากาศ
โดยทัว่ ไปมีลักษณะคล้ายกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง คือ มี 3 ฤดู
ฤดูฝน เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านอ่าวไทย เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน เริ่มจากเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน เกิดจากกระแสลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
1.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน มีคุณสมบัติในการอุ้มน้้า และมีปริมาณแร่ธาตุเหมาะสมกับการท้าเกษตรกรรมและกสิกรรม
แหล่งน้า้ จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าสายใหญ่ที่ส้าคัญ คือแม่น้าท่าจีนหรือ
แม่น้าสุพรรณบุรี รวมถึงห้วยกระเสียวซึ่งเป็นสาขาของแม่น้าสุพรรณบุรี
ป่าไม้ จังหวัดสุพรรณบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติรวม 7 แห่ง พื้นที่ประมาณ 825,102.52 ไร่
แร่ธาตุ จาการส้ารวจของกรมทรัพยากรธรณี ส่วนใหญ่จะเป็นหินแกรนิตหินปูนและดีบุกเล็กน้อย
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1.1.5 โครงสร้ า งประชากร ประชากรในจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ป ระกอบด้ ว ยเชื้ อ ชาติ ไ ทย พวน จี น ลาว
กะเหรี่ยง โดยกระจัดกระจายอยู่ในท้องที่อ้าเภอต่าง ๆ โดยชนกลุ่มน้อยที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขต สุพรรณบุรี
ปัจจุบันได้มีการผสมกลมกลืนจนกลายเป็นคนเชื้อชาติไทยในปัจจุบัน
1.1.6 การปกครอง
จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ้าเภอ 108 ต้าบล 994 หมู่บ้าน 20 เทศบาล
106 องค์การบริหารส่วนต้าบล (อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ้าเภอสามชุก อ้าเภอเดิมบางนางบวช อ้าเภออู่ทอง อ้าเภอ
ด่านช้าง และอ้าเภอหนองหญ้าไซ)
1.1.7 ประชากร
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งหมด 863,404 คน แยกเป็นชาย 420,807 คน หญิง 442,497 คน
ความหนาแน่นของประชากร 161 คน ต่อตารางกิโลเมตร

1.2 ข้อมูลสถานศึกษา
1.2.1 ประวัตวิ ทิ ยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18เมษายน 2484 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 80.8 ตารางวา
เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี ” ในปี พ.ศ. 2516 ได้
เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ” และในปี พ.ศ. 2525 ได้ รั บ การยกฐานะเป็ น “วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
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 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปประยุกต์
รับนักเรียนชายและหญิงเข้าเรียน นักเรียนชายเริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.2525
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ.2526
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี
พ.ศ.2530
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530
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พ.ศ.2533
พ.ศ.2534
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

ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การถ่ายภาพ ต่อมา พ.ศ. 2538 เปลี่ยน
ชื่อเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
ได้ยุบสาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปวท. และได้เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาการ
เลขานุการและใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี ธุรกิจสถานพยาบาลร่วมกับ
โรงพยาบาลศุภมิตร
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมาเปลี่ยนมาใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2540
จัดท้าธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการห้อง Internet
ส้าหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้รับบริจาคเครื่อง
คอมพิวเตอร์จาก ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา จ้านวน 20 ชุด
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และก่อสร้าง
ห้องประชาสัมพันธ์และห้องพักอาจารย์เวร
จัดตั้งศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจ้าหน่ายสินค้าหนึง่ ต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสร้าง
หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ท้ากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขา
งานธุรกิจอาหาร ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางาน
การโรงแรม ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป ระบบทวิภาคี
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1.2.2 สัญลักษณ์ประจ้าวิทยาลัย
สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์
ประจ้าวิทยาลัย

สีประจ้าวิทยาลัย
สีเขียว-สีเหลือง

ดอกไม้ประจ้าวิทยาลัย
ดอกสร้อยอินทนิล

1.2.3 ปรัชญาสถานศึกษา (College Philosophy)
“ ทักษะดี มีคุณธรรม น้าวิชาการ ”
(Excellence in Skills, Morality and Academic)

1.2.4 เอกลักษณ์สถานศึกษา (College Uniqueness)
“ แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้าวิชาชีพ ”
(Resources, Morality and Academic Professional Skill)

1.2.5 อัตลักษณ์นกั เรียน นักศึกษา (Student Identity)
“ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ”
(Excellence in Skills and Fledged Moral)
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1.2.6 แผนผังวิทยาลัย
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1.2.7 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย
ผู้อ้านวยการวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารทรัพยากร

รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

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

คณะกรรมการวิทยาลัย
รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนา
กิจการ นร. นศ.

รอง ผอ.
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
• งานวิทยบริการและหองสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
• แผนกวิชาคหกรรม
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการขายและการตลาด
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาการเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการออกแบบ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟิก
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1.2.8 เกียรติและความภาคภูมใิ จ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัล
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2554
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ้าปีการศึกษา 2554
- รางวั ลชนะเลิศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร การ
ประกวดท้าอาหารที่มีประโยชน์ส้าหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ “ปลาหม้า
สมุนไพร”
- แผนกวิชาคหกรรม ได้รับการคัดเลือกจากส้านักพระราชวังในการจัดท้าดอกไม้เนื่องในงานพระ
ราชพิธีพรราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
- รางวั ล โรงอาหารมาตรฐานสุ ข าภิ บ าลอาหารระดั บ “ดี ม าก” ของกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข
- สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ จาก
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวันปิยมหาราช จากจังหวัด
สุพรรณบุรี
- รางวัลชนะเลิศ หน่วยมาตรฐานองค์การดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
นายชัยรัตน์
เฟื่องฟูลอย
นายจ้าลอง
กาละพงศ์
นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
นางสาวจันทรา
ส่งศรี
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
นางพรสวรรค์
สระบัว
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ์
นางเพียรใจ
ม่วงภาษี
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นั กเรี ย นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ดาสยามบรมราชกุ มารี ประจ้ า ปี
การศึกษา 2554 ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร์
- นั ก เรีย นรางวั ลพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ดาสยามบรมราชกุ มารี ประจ้ า ปี
การศึกษา 2554 ระดับ ปวส.
นายกิตติศักดิ์
หงวนตัด
- รางวั ลชนะเลิศ ถ้ วยพระราชทาน สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การ
ประกวดท้าอาหารที่มีประโยชน์ส้าหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ “ปลาหม้า
สมุนไพร”
นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นางสาวปรีญา
โพธิ์เพ็ชร
- นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
นางสาวณัฐธิดา
มณีอินทร์
- เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม จากส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
นางสาวณัฐธิดา
มณีอินทร์
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์
แผ่นดินแม่ จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวสิริยา
แพ่งเพชร
นางสาวกรวิสาร์
แจ้งจิตร
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์
แผ่นดินแม่ จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวนวพร
พรมแสน
นางสาวช่อผกา
ภูมิฤทธิ์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีไทยซอด้วง ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค และชาติ
นายโฆษิต
สิงห์เรือง
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะรักการอ่าน ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวมติมนต์
ศรีอ่้าดี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะออกแบบการ์ตูนไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมองค์การ
วิชาชีพระดับภาค
นางสาวอริยา
รุ่งเรื่อง
นางสาวโสภารัชต์
คล้ายฉ่้า
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- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพานขันหมาก พานแหวนหมั้น ระดับ ปวส. ในงานประชุมองค์การ
วิชาชีพระดับภาค
นายนริศ
นาคชลธี
นายนวพร
ปราบสุข
นาวสาวภิมนต์
มงคลทอง
นางสาวนพรัตน์
คล้าเฉยดี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีไทยจระเข้ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวภรภัทร
สุดแสวง
- รางวัลรองชนะเลิศอั น ดับ 1 การประดิษฐ์ พุ่มประดิษฐ์ จ ากผ้ าตกแต่ งสถานที่ ในงานประชุ ม
องค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวภรวิสาร์
แจ้งจิตร
นางสาวอุษณีย์
เพชรดี
นางสาวสุภัทราชา
สวนกลิ่น
นายอดิเรก
สุขสวัสดิ์
นายจักรพงษ์
สุวรรณรัตน์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวปิยะวัฒน์
มักม่วน
นางสาวอมรรัตน์
ปฐมธรรมการ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในงานประชุมองค์การ
วิชาชีพระดับภาค
นางสาวสุนิษา
มะโน
นางสาวสุกัญญา
จันทร์ภักดิ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวอัญชลี
นุรักษา
- รางวั ลรองชนะเลิศอัน ดับ 2 การแข่งขันน้ าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ในงานประชุมองค์การ
วิชาชีพระดับภาค
นางสาวชนนัส
ค้าพุฒ
นางสาวสุนารี
ค้าตัน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับภาค
นางสาวประภัสสร
สุขเถื่อน

หน้า | 9

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลหญิ ง ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับภาค
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“เมนูเพื่อสุขภาพ” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิตยา
เณรกอวัง
นางสาวปณัฏฐา
ต้าแยโย
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“ปลาร้าทรงเครื่องชนิดผง” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวภานุมาศ
กองร้อยอยู่
นายสุพงษ์
กองแก้ว
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“ม๊อกเทลสมุนไพร” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวภานุมาศ
กองร้อยอยู่
นาวสาววนิดา
เข็มประดับ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“ไส้อั่วเขียวหวาน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวรัชนี
เจริญดี
นางสาววงเดือน
ทระเพ็ชร
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“เครื่องท้าลายเอกสารแบบทูอินวัน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิภาพร
แก้วพระโต
นาวสาวกัญญารัตน์
โพธิ์ระเบียบ
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ค นรุ่ น ใหม่ ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี เรื่อง “เครื่องชิล์สกรีน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายชัยณรงค์
อินทุมาร
นายกิตติภรณ์
นิลเขตร
นายฉัตรชัย
เวสะนุวรรธนะ
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ปีการศึกษา 2555
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.03
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
“ข้าวสวยมัสยาคู่ใจน้้าพริกล่องวารี” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 2555 ประเภทที่ 1 อาหารบรรจุ
กล่องที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพส้าหรับผู้ประสบภัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมือง
สุพรรณ ครั้งที่ 13
- สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลการส่งเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลยอดเยี่ย มระดับ อาชีวศึ กษา การประกวดออกแบบของที่ ระลึก จากผลิตภั ณ ฑ์ ผ้ าฝ้า ย
ศิลปาชีพ “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5” จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลครูสอนดี ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิ ษย์ จากส้านักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ์
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางปุญญิสา
พันธุ์ภักดี
นางสุดารัตน์
ผิวรุ่งสุวรรณ
นายโฆสิต
รัตนานุเคราะห์
นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
นางวรรณา
ทองสุข
นางสาวสุภาพร
รัตนโชติช่วง
นางขนิษฐา
ภมรดล
นางศิริรัตน์
รัตนานุเคราะห์
นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
นางบุญสม
ส้าเนียงแจ่ม
นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
นายสุเทพ
สุทธิบุตร
นางพิมพ์ปวีร์
ศรีกิจการ
นางปรารถนา
เกิดโชค
นางสาวชิรญา
พรมทอง
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นางภิญญดา
อยู่ส้าราญ
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
นางระวีวรรณ
ทองวิเศษสุข
นางสาวพจนา
สลับลึก
นางสาวอัญชรีย์
สรวงท่าไม้
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
นายสุทธิ
อัมรินทร์
นางณัฐญา
อัมรินทร์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นั กเรี ย นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ดาสยามบรมราชกุ มารี ประจ้ า ปี
การศึกษา 2555 ระดับ ปวช.
นางสาวพจนา
จันทร์ค้า
- นั กเรี ย นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ดาสยามบรมราชกุ มารี ประจ้ า ปี
การศึกษา 2555 ระดับ ปวส.
นางสาววิไลลักษณ์
สุมิตรเดช
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
“ข้าวสวยมัสยาคู่ใจน้้าพริกล่องวารี” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 2555 ประเภทที่ 1 อาหารบรรจุ
กล่องที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพส้าหรับผู้ประสบภัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นางสาวสุพัฒน์ตรา
สุทินธนาไพศาล
- ยุวฑูตอาชีวศึกษาอาเซียน (AEC Vocational Ambassador) ระดับชาติ
นางสาวจิตใจงาม
จันทรโชติ
นางสาวศิรินาถ
สุทธิไกร
- เยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวัน
เยาวชนแห่งชาติ
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอินทร์
- นักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
นาวสาวพจนา
จันทร์ค้า
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การออกแบบตัดเย็บชุดล้าลองวัยรุ่น 14-15 ปี ในงานประชุม
องค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
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- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงสากล ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายกฤษดา
ยอดเพชร
- รางวัลชนะเลิศ การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีเข้ารูปแขนสั้น ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวเยาวลักษณ์
เมฆสาร
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญประเทศ
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอาหารว่างไทยโดยใช้วัตถุดิบจากเผือก ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับภาค
นายกอบสิน
ปทุมานนท์
นางสาวน้้าฝน
สุธิโส
นางสาวกนกพร
โพธิ์ศรี
- รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวสุธิดา
จันทะวงษ์
นางสาวสุภัทรชา
สวนกลิ่น
นางสาวนิสรา
สอนสุภาพ
นายวรพล
โพธินิล
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับปวส. ในงานประชุมองค์การ
วิชาชีพระดับภาค
นางสาวณัฐธิดา
มณีอินทร์
นางสาววรารัตน์
เดชคง
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับปวช. ในงานประชุมองค์การ
วิชาชีพระดับภาค
นางสาวสุพรรษา
ฉิมพลีศิริ
นางสาววิจิตรา
ขุนจันทร์
- รางวั ลชนะเลิศ การแข่งขันการลงบั ญ ชีด้วยคอมพิ วเตอร์ ระดับ ปวช. ในงานประชุมองค์การ
วิชาชีพระดับภาค
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นายภาณุภณ
ทัศสาคร
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากล ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายคณิศร
ศรีโมรา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพจนา
จันทร์ค้า
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- รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
และรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค “เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินจากพลังงานมือแบบพกพา”
นางสาวสมหญิง
ฤกษ์โชคดี
นางสาวดวงกมล
สว่างอารมณ์
นางสาวพัชรินทร์
เรือนตื้อ
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัล
เหรียญทองแดง ระดับภาค “ตุ๊กตาจากใยกล้วย”
นางสาวพิมพ์ลภัส
ชั่งปลื้ม
นางสาวพิทยา
กสิกรรม
นางสาวทิพพวรรณ์
แก้วลอยฟ้า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี และรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค “เครื่อง Score Board Volleyball”
นางสาวกมลทิพย์
กล่้าข้ามี
นางสาวประกายรุ้ง
ภูฆัง
นางสาวเพชรรัตน์
อ่อนอินทร์
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การแข่ ง ขั น โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ อ าชี ว ศึ ก ษา-เอสโซ่ ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค “น้้ายาขัดพื้นจากน้้าซาวข้าว”
นายกฤษณ์
พันธีร์
นางสาวปรัชญ์ดา
เศกสุวงศ์
นางสาวปรุงฉัตร
กาฬภักดี
ปีการศึกษา 2556
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ
- รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Smart Lab235”
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลผู้ท้าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของส้านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ดร. พุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางภิญญดา
อยู่ส้าราญ
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- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น จากส้านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น จากส้านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) จากส้านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
- รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดร. จันทรา
ส่งศรี
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางกันยา
รัตนพวงทอง
นายนนท์
เกตุพรหม
นายสัมพันธ์
หยกสุวรรณกุล
นางสาวฉัตรระวี ศรีค้า
นายมนต์ชัย
อัมพวานนท์
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
นางสาวนิโลบล บุญชู
นางสมใจ
บุญมี
นางสาวศรัณยา เอมอินทร์
นางสาวสุชาดา
มีอ้าพัน
นายกิติพงศ์
โกวิทวณิชชา
นางอนัญญา
เวียงสีมา
นางราตรี
พรหมแท่น
นางกานต์สิรี
อู่อรุณ
นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์
นางสาวพรรณี
สุคันธิน
นางสาวนิภาพร แจ่มเสียง
นางนิภา
สุทธิบุตร
นางอัจฉรา
โพธิจินดา
นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
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นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ
นางสาวสุมาวดี จันทร์เพ็ญ
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นายประภัส
ริ้วไสว
นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
- รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน หลักสูตร
ระดับ ปวส. ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)”
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นั กเรี ย นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ดาสยามบรมราชกุ มารี ประจ้ า ปี
การศึกษา 2556 ระดับ ปวส.
นางสาวพลอย
บุญเมือง
- รางวัลชนะเลิศระดับ เหรีย ญทอง สาขาแฟชั่น เทคโนโลยี ในงานแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 25 ระดับภาค
นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขากราฟิกดีไซน์ ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่
25 ระดับภาค
นายเมธี
โชคสุขนิรันดร
- รางวัลชนะเลิศการประกวดของขวัญวันแม่ ในงานไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ Season 4
นายรักษิต
บุญนาค
นายชัยรัตน์
ค้าเกลา
นางสาวนิดาลักษณ์
คะโยธา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ในงานประชุมองค์การวิชาชีพชาติ
นางสาวชนนิกานต์
มณีอินทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับชาติ
นางสาวพจนา
จันทร์ค้า
- รางวัลชนะเลิศ การออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า ระดับปวช. ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายวัชรพงศ์
แซ่จิ๋ว
นางสาวกมลฉัตร
ช้อยเชื้อดี
นางสาวนภัสสร
แย้มกระจ่าง
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า ระดับปวช. ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับชาติ
นายวัชรพงศ์
นางสาวกมลฉัตร
นางสาวนภัสสร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

แซ่จิ๋ว
ช้อยเชื้อดี
แย้มกระจ่าง
การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ

ระดับชาติ
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของอาเซียน การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) ในงานประชุม
องค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลชนะเลิศ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลไม้แปรรูป ระดับปวช. ในงาน
ประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายเมธี
โชคสุขนิรันดร์
นางสาวสุรางคนา
แสงศรี
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายชัยณรงค์
นาคเสน
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายณัฐดนัย
สาลีผล
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบและตัดเย็บเครื่ องใช้ภายในห้องรับรอง ระดับปวส. ใน
งานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดั บ ปวส. ในงาน
ประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นายภานุถณ
ทัศสาคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติลงภาชนะ ระดับปวช. ในงาน
ประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
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นางสาวอมรรัตน์
ทองเพ็ง
นางสาวเจนจิรา
สิทธิพงษ์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค เรื่อง
“สบู่กระเจี๊ยบเขียว”
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
นางสาวสุพัตรา
ริปูหนอง
นางสาวปิยฉัตร
ผดุงภักดิ์
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค เรื่อง
“ชาข้าวกล้องงอก”
นางสาวทิพย์พัสษา
นิ่มอนงค์
นางสาวณัฐกานต์
สาลีสาย
นางสาวกันต์กนิษฐ์
สุริดล
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค เรื่อง
“ถังขยะพูดได้”
นางสาวอมรรัตน์
ปานจันทร์
นายไพรัช
จันทร์ไข่
นายมานพ
สาภักดี
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “ห้องเรียนพุทโธโลยี”
- รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภท
ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี “เครื่องท้าลายเอกสารแบบ 3 in 1”
- รางวัลระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ในงาน
ประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
บุคลากรดีเด่น
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูชุมชนสร้างคนดีเป็นศรีแผ่นดิน" โดย ท่านหญิ ง (หม่อมเจ้า)
มาลินีมงคลยุคลอมาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นางสาวจันทรา
ส่งศรี
- ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
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- รางวัลสุดยอดครูดีตามโครงการครูดีมีทุกวัน จากส้านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นางภิญญดา
อยู่ส้าราญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางณัฐญา
อัมรินทร์
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางขนิษฐา
ภมรดล
- รางวั ลครู ผู้ส อนดีเด่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมดีเด่น จาก
ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพิมพ์
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางราตรี
พรหมแท่น
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายสฤษดิ์
มาตกุล
นายอรทัยภ์
ท้ามา
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความสามารถดีเด่นและน้าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนือ่ งในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ้าปี 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนือ่ งในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2558
จากกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
- ได้รับต้าแหน่งเหรัญญิกคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับชาติ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับชาติ
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
- ได้รับต้าแหน่งนายกองค์การวิชาชีพระดับภาค ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายภูมิรัตน์
รัตน์วงพงษ์
นางสาวบงกช
แก้วปาน
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ ในงาน
ประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวอินทิรา
อนันต์ธนสาร
นางสาวพลอยพิชชา
นาโตนด
- รางวัลระดับ เหรียญทอง ประกวดการพู ดในที่สาธารณเป็นภาษาอังกฤษ (English Public
Speaking Contest) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกอบอาหารว่างหรือย้าและอาหารจานหลัก ระดับปวช. ในงาน
ประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายทรงพล
โพธิ์หิรัญ
นางสาวอัญชนก
เฉลียวไวย์
นางสาวฤดีรัตน์
บ้ารุงชนม์
- รางวัลระดับเหรียญทอง การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับปวส. ในงาน
ประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประดิษฐ์ของที่ระลึกส้าหรับตกแต่งบ้าน ระดับปวส. ในงานประชุม
องค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
- รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดท้าและเสนอขายรายการน้าเที่ยว ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับชาติ
นางสาวธัญญลักณ์
มาเกิด
นางสาวอภิณญาณ
ครุฑวิลัย
- รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส. ในงานประชุม
องค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นางสาวชนิศา
นาคใหม่
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายชัยณรงค์
นาคเสน
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- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายณัฐดนัย
สาลีผล
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (7 หย่อง) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับชาติ
นายจิรภัทร
เขาสมบูรณ์
- รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ไทย ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
นางสาวกมลวรรณ
ศรีตองอ่อน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครื่องดื่ม (หญิง) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวมิรันตี
ศรีบุญเพ็ง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายกฤษดา
เรืองวิทย์
- รางวัลชมเชยเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค เรื่อง “เครื่องก้าหนดปริมาณก้าหนดขนาดขนมไทย”
นางสาวสโรชา
สิทธิวงษ์
นางสาวเจนจิรา
ปรางจันทร์
- รางวัลชมเชยเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค เรื่อง “สายหุ้มเบลท์คลายเครียด Belt Aroma Therapy”
นางสาวสุพัตตรา
สุวรรณะศร
นางสาวจิตติพร
วรรณะภูติ
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค เรื่อง “ดิน
น้้ามันจากเยื่อกระดาษ”
นางสาวธนพร
บัวมี
นางสาวรุ่งกัลยา
อ่านค้าเพชร
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเรื่อง
“สีโปสเตอร์เพื่องานศิลปะ”
นางสาวณัฐชา
เกิดวัน
นางสาวอัญชิสา
ชวนเชาว์
นางสาวสุชาวดี
น้้าทิพทา
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1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 อัตราก้าลัง
ข้าราชการ
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ท้าหน้าที่สอน
ทั่วไป/สนับสนุน
ลูกจ้างประจ้า
ท้าหน้าที่สอน
ทั่วไป/สนับสนุน
ลูกจ้างชัว่ คราว
ท้าหน้าที่สอน
ทั่วไป/สนับสนุน
รวม
1.3.2 ข้อมูลบุคลากร จ้าแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ครูผสู้ อน/ผูบ้ ริหาร
ต่้ากว่า ม.6
ปวช./ม.6
ปวส./อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
55
ปริญญาโท
26
ปริญญาเอก
2
รวม
83

59
5
53
1
3
3
6
6
59
22
37
127

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
14
คน
4
คน
13
คน
13
คน
คน
คน
44
คน

หน้า | 22

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560

1.3.3 ข้อมูลลูกจ้างชัว่ คราว จ้าแนกตามแหล่งเงินทีจ่ า้ ง
จ้างด้วยงบบุคลากร
จ้างด้วยงบด้าเนินงาน
จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

ครูผสู้ อน
4
8
10
22

คน
คน
คน
คน
คน
คน

เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
คน
คน
17
คน
20
คน
คน
37
คน

1.3.4 ข้อมูลผูบ้ ริหาร
ชือ่ - สกุล

วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ต้าแหน่ง

1. นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ

ปริญญาโท

คศ.3

ผู้อ้านวยการ

2. นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี

ปริญญาโท

คศ.3

รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ

3. นายภานุพันธ์ พันธนิตย์

ปริญญาโท

คศ.3

รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

4. นางทองพราว ฮวบหิน

ปริญญาโท

คศ.3

รองผู้อ้านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

5. นางวันทนา โพธิ์รัง

ปริญญาโท

คศ.2

รองผู้อ้านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ต้าแหน่ง

1.3.5 ข้อมูลข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน
วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ต้าแหน่ง

1. นางภิญญดา อยู่ส้าราญ

ปริญญาโท

คศ.3

สามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

2. นายสุทธิ อัมรินทร์

ปริญญาโท

คศ.3

สามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

3. นางณัฐญา อัมรินทร์

ปริญญาโท

คศ.3

สามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

4. นายเดชา การสมพจน์

ปริญญาตรี

คศ.2

สามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

5. นางสาวศรัณยา เอมอินทร์

ปริญญาตรี

คศ.2

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)

6. นางขนิษฐา ภมรดล

ปริญญาตรี

คศ.2

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)

7. นายกวินธร ไขหทัยบุตร

ปริญญาโท

คศ.2

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)

8. นางพรสวรรค์ ผลงวงษ์

ปริญญาโท

คศ.3

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

9. นางสาวสมฤดี ค้าภาษี

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

10. นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

ปริญญาตรี

คศ.3

สามัญสัมพันธ์ (สังคมศึกษา)

11. นางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์

ปริญญาโท

คศ.2

สามัญสัมพันธ์ (สังคมศึกษา)

12. นายคมสัน พรหมศร

ปริญญาโท

ครูผู้ช่วย

สามัญสัมพันธ์ (สังคมศึกษา)

13. นายสฤษดิ์ มาตกุล

ปริญญาตรี

คศ.1

สามัญสัมพันธ์ (พลานามัย)

ชือ่ - สกุล

แผนกวิชา
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วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ต้าแหน่ง

14. นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา

ปริญญาตรี

คศ.3

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

15. นางบุญสม ส้าเนียงแจ่ม

ปริญญาตรี

คศ.2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

16. นางสาวพรรณี สุคันธิน

ปริญญาตรี

คศ.2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

17. นางสาวพจนา สลับลึก

ปริญญาตรี

คศ.2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

18. นางสาวฉัตรระวี ศรีค้า

ปริญญาตรี

คศ.2

อาหารและโภชนาการ

19. นายสมภพ อุตสาหะ

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

อาหารและโภชนาการ

20. นางปรารถนา เกิดโชค

ปริญญาโท

คศ.3

ธุรกิจอาหาร

21. นางรัชนีบล ศรธนาอุทัยกร

ปริญญาตรี

คศ.3

คหกรรม

22. นางชาลี เกตุพรม

ปริญญาตรี

คศ.2

คหกรรม

23. นางสาวชิรญา พรมทอง

ปริญญาตรี

คศ.2

คหกรรม

24. นางพรสวรรค์ สระบัว

ปริญญาตรี

คศ.3

คหกรรม

25. นายเศวตโชติ บุญจีน

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

คหกรรม

26. นางเบญจมาศ ดีเจริญ

ปริญญาโท

คศ.4

การบัญชี

27. นายนนท์ เกตุพรม

ปริญญาโท

คศ.2

การบัญชี

28. นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข

ปริญญาโท

คศ.3

การบัญชี

29. นายสุเทพ สุทธิบุตร

ปริญญาตรี

คศ.2

การบัญชี

30. นางอรทัยภ์ ท้ามา

ปริญญาโท

คศ.1

การบัญชี

31. นางอารยา เจริญพร

ปริญญาตรี

คศ.1

การบัญชี

32. นายจารึก ศรีนาค

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

การบัญชี

33. นางยุวพา สารพัฒน์

ปริญญาตรี

คศ.3

การขายและการตลาด

34. นางเพียรใจ ม่วงภาษี

ปริญญาตรี

คศ.2

การขายและการตลาด

35. นางสมใจ บุญมี

ปริญญาตรี

คศ.2

การขายและการตลาด

36. นางอนัญญา เวียงสีมา

ปริญญาตรี

คศ.2

การขายและการตลาด

37. นางวัชราภรณ์ พวงบุบผา

ปริญญาโท

คศ.2

การขายและการตลาด

38. นางสาวจันทรา ส่งศรี

ปริญญาเอก

คศ.3

ธุรกิจค้าปลีก

39. นางสาวสุพิชญา รักแดง

ปริญญาตรี

คศ.1

ธุรกิจค้าปลีก

40. นางเก็จวลี วัชเรนทร์สนุ ทร

ปริญญาตรี

คศ.3

การเลขานุการ

41. นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้

ปริญญาโท

คศ.2

การเลขานุการ

42. นายสัมพันธ์ หยกสุวรรณกุล

ปริญญาโท

คศ.2

การเลขานุการ

43. นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ

ปริญญาเอก

คศ.3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

44. นายมนต์ชัย อัมพวานนท์

ปริญญาโท

คศ.2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชือ่ - สกุล

แผนกวิชา
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ชือ่ - สกุล

วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ต้าแหน่ง

45. นางกานต์สิรี อู่อรุณ

ปริญญาโท

คศ.3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

46. นายกิติพงศ์ โกวิทวณิชชา

ปริญญาตรี

คศ.2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

47. นางสาวนิภาพร แจ่มเสียง

ปริญญาโท

คศ.2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

48. นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์

ปริญญาโท

คศ.2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

49. นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร

ปริญญาโท

คศ.2

การท่องเที่ยว

50. นายธัฐเชษฐ์ ช่วยค้้าชู

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

การท่องเที่ยว

51. นายสุรพล แย้มชื่น

ปริญญาตรี

คศ.2

การออกแบบ

52. นางสาวสุชาดา มีอ้าพัน

ปริญญาตรี

คศ.2

การออกแบบ

53. นางราตรี พรหมแท่น

ปริญญาโท

คศ.2

คอมพิวเตอร์กราฟิก

54. นางสาวพัชรินทร์ รุจิโกไศย

ปริญญาตรี

-

วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ต้าแหน่ง

1. นายศุภวุฒิ ธรรมประชา

ปริญญาตรี

ครู

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

2. นางวิไล รัตนเชิดฉาย

ปริญญาตรี

ครู

การบัญชี

3. นางสาวรัชดาภรณ์ ตันติก้าธน

ปริญญาตรี

ครู

การโรงแรม

แผนกวิชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1.3.6 ข้อมูลพนักงานราชการ
ชือ่ - สกุล

แผนกวิชา

1.3.7 ข้อมูลลูกจ้างประจ้า
วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ต้าแหน่ง

1. นางวันรุง่ นิ่มสันต์

ปวช.

พนักงานพัสดุ

2. นางสาวธนาภา แก้สมณี

ป.6

พนักงานบริการ

งานอาคารสถานที่

3. นางสาวจินดา สิงห์เสริมวงษ์

ป.6

พนักงานบริการ

งานอาคารสถานที่

4. นายสุวทิ ย์ สาภักดี

ป.6

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่

5. นายเสน่ห์ บุญเกิด

ป.6

ยาม

งานอาคารสถานที่

6. นายอนันต์ บุญเกิด

ป.6

ยาม

งานอาคารสถานที่

ชือ่ - สกุล

ปฏิบตั หิ น้าที่
งานพัสดุ
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1.3.8 ข้อมูลลูกจ้างชัว่ คราว
วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ต้าแหน่ง

1. นางสาวทัศนีย์ เนตรครุฑ

ปริญญาตรี

ครู

สามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)

2. นางสาวปิยธิดา ศรีโวย

ปริญญาตรี

ครู

สามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)

3. นายเอกลักษณ์ พุ่มโต

ปริญญาตรี

ครู

สามัญสัมพันธ์ (พลานามัย)

4. นางสาววรารัตน์ โรจน์ทนงค์

ปริญญาตรี

ครู

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

5. Mr Ariel J.Angkua

ปริญญาตรี

ครู

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

6. Miss Pama Lhamo

ปริญญาตรี

ครู

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

7. รับสมัคร

ปริญญาตรี

ครู

สามัญสัมพันธ์ (ภาษาจีน)

8. นายพิชัยยุทธ สว่างแก้ว

ปริญญาตรี

ครู

อาหารและโภชนาการ

9. นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะ

ปริญญาตรี

ครู

อาหารและโภชนาการ

10. นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช

ปริญญาตรี

ครู

การบัญชี

11. นางสาววิราวรรณ สายแก้ว

ปริญญาตรี

ครู

การบัญชี

12. นางสาวนิภาวดี มาลมพันธ์

ปริญญาตรี

ครู

การบัญชี

13. เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี

ครู

การตลาด

14. นางสาวอัจฉรา โพธิจินดา

ปริญญาตรี

ครู

การเลขานุการ

15. นางนิภา สุทธิบุตร

ปริญญาตรี

ครู

การเลขานุการ

16. เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี

ครู

การเลขานุการ

17. นางสาวนิภาดา พลหาร

ปริญญาตรี

ครู

การเลขานุการ

18. นายชนาวุฒิ มูลจันทร์

ปริญญาตรี

ครู

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19. นายวศิน ทองค้าใส

ปริญญาตรี

ครู

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20. นายภานุวัฒน์ กองเขน

ปริญญาตรี

ครู

การออกแบบ

21. นางสาวกนกพร น้อยแสง

ปริญญาตรี

ครู

คอมพิวเตอร์กราฟิก

22. นางสาวศิรภิ า จิตผ่อง

ปริญญาตรี

ครู

การโรงแรม

23. นายฉัตรชัย ลิ้มไล้

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานเอกสารการพิมพ์

24. นางสาวเพชรรัตน์ สภาภักดิ์

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานสารบรรณ

25. นางสาวกาญจนาพร ขาวเหลือง

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานการเงิน

26. นางสาวนฤมล เพ็งคล้าย

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานการบัญชี

27. นางสาวรัตนา รอดนุช

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน

28. นางสาวเจียรนัย นาคะนิวษิ ฐ์

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานประชาสัมพันธ์

29. นางสาวจิรวรรณ ธนะตระกูลพาณิช

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

30. นางสาวพรพิมล เอกปัชชา

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานปกครอง

31. นางสาวนภา อินทร์รจนา

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ชือ่ - สกุล

แผนกวิชา
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วุฒิ
การศึกษา

ระดับ
ต้าแหน่ง

32. นางสาวรัตติยากร สาลีผลิน

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานวิทยบริการและห้องสมุด

33. นางสาวจุฑามาศ นันทนมณีกลุ

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

34. นางสาวพรทิพย์ ทองบุญเหลือ

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

35. นางสาวอัชราภรณ์ ทับแสงศรี

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานบุคลากร

36. นางเนตรชนก ใจกล้า

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานการเงิน

37. นางสาวสุดารัตน์ แพงไธสง

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

38. นางสาวธนภัทร โสมเสาร์

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

39. นายเอกรัฐ จันทร์ครุฑ

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

40. นางสาววันวิสา เรือนทอง

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน

41. นางสาวเกสร อินทร์สว่าง

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานวางแผนและงบประมาณ

42. นางสาวจันเพ็ญ ไล้ทิม

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

43. นางสาววิไลลักษณ์ สุมิตรเดช

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

44. นางสาวนงค์นุช เดชสมบูรณ์

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

45. นางสาวกัญจน์รัตน์ โสมะภีร์

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานโครงการพิเศษและบริการประชาชน

46. นางสาววรรณศิริ เสือน้อย

ปวส.

เจ้าหน้าที่

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

47. นางสาวหนึ่งฤทัย คล้ายสิทธิ์

ปวส.

เจ้าหน้าที่

ศูนย์อินเตอร์เน็ต

48. นายสมใจ หอมละออ

ม.6

พนักงานขับรถยนต์

49. นายอภิชาติ แช่มโสภา

ม.6

50. นายอุณรุจ จุลโพธิ์

ม.6

51. นายนพพร นครรวย

ม.3

ยาม

งานอาคารสถานที่

52. นางค้าสาว ศรีท้าเลา

ป.6

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่

53. นางสาวกมลวรรณ ทะยาธรรม

ป.6

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่

54. นางนพมาศ แก้วมณี

ป.6

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่

55. นายพัชรวัฒน์ สกุลพราหมณ์

ป.6

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่

56. นางสาวสุชาดา เอี่ยมงาม

ป.6

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่

57. นายกฤษ์ชัย ศรีวิเชียร

ป.6

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่

58. นางนันทิญา ยิ้มสมบูรณ์

ป.6

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่

59. นางสาวอ้อมใจ หุ่นพงษ์

ป.6

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่

ชือ่ - สกุล

แผนกวิชา

งานพัสดุ
พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
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1.4 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

รวม

115

91

59

265

15

22

37

302

1.1 สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น

15

10

-

25

-

-

-

25

1.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ

45

40

38

123

-

-

-

123

1.3 สาขางานธุรกิจอาหาร

40

31

15

86

-

-

-

86

1.4 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

15

10

6

31

-

-

-

31

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

-

-

-

-

15

11

26

26

3. สาขาวิชาคหกรรมการบริการ

-

-

-

-

-

11

11

11

310

320

287

917

1.1 สาขางานการบัญชี

80

144

110

334

-

-

-

334

1.2 สาขางานการตลาด

40

28

40

108

-

-

-

108

1.3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก

40

29

13

82

-

-

-

82

1.4 สาขางานการเลขานุการ

40

24

42

106

-

-

-

106

1.5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

110

95

82

287

-

-

-

287

165

209

374

374

ประเภทวิชาคหกรรม

ปวส.1 ปวส.2 รวม

รวม
ทัง้ สิน้

1. สาขาวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

917

1. สาขาวิชาพาณิชยการ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี

-

-

-

-

40

52

92

92

2. สาขาวิชาการตลาด

-

-

-

-

20

34

54

54

3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

-

-

-

-

20

18

38

38

4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

-

-

-

-

20

52

72

72

5. สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

-

40

53

93

93

6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

-

-

-

-

25

-

25

25

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

80

71

44

195

1. สาขาวิชาการโรงแรม

40

43

23

106

-

-

-

106

2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

40

28

21

89

-

-

-

89

ประเภทวิชาศิลปกรรม

40

42

38

120

1.1 สาขางานการออกแบบ

20

17

18

55

-

-

-

55

1.2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

20

25

20

65

-

-

-

65

รวมทัง้ สิน้

545

524

428

1,497

180

231

195

120

1. สาขาวิชาศิลปกรรม

411 1,908

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558
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1.5 สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558
1.5.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
1. คหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

1.1 ผ้าและเครื่องแต่งกาย

1.1.1 เสื้อผ้าแฟชั่น

1.2 อาหารและโภชนาการ

1.2.1 อาหารและโภชนาการ
1.2.2 ธุรกิจอาหาร (ระบบทวิภาคี)

2. พาณิชยกรรม

1.3 คหกรรมการบริการ
2.1 พณิชยการ

1.3.1 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
2.1.1 การบัญชี
2.1.2 การตลาด
2.1.3 การเลขานุการ
2.1.4 ธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
2.1.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ศิลปกรรม

3.1 ศิลปกรรม

3.1.1 การออกแบบ
3.1.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก

4. อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว

4.1 การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4.1.1 การท่องเที่ยว
4.1.2 การโรงแรม (ระบบทวิภาคี)

1.5.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1. คหกรรม

1.1 เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
1.2 อาหารและโภชนาการ
1.3 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

1.1.1 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง
1.2.1 การประกอบอาหาร
1.3.1 คหกรรมการบริการ

2. บริหารธุรกิจ

1.1 การบัญชี
1.2 การตลาด
1.3 การจัดการทั่วไป
1.4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.5 ธุรกิจค้าปลีก

1.1.1 การบัญชี
1.2.1 การตลาด
1.3.1 การจัดการทั่วไป
1.4.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.5.1 ธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)

3. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

3.1 การท่องเที่ยว

3.1.1 การท่องเที่ยว (ระบบทวิภาคี)
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1.5.3 ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.6 มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้มาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ประกาศใช้วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัว
บ่งชี้ มีดังนี้
1.6.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ า้ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี 9 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณ วุฒิ วิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้งาน
ท้าในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบ
ร้อยละกับจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาจ้าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษา
16.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณ ภาพในการใช้และพั ฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
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16.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มี 9 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท้าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ
16.4 มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
16.5 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู
16.6 มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส้านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ้ารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
16.7 มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด้าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
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1.7 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)
1.7.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
(Strength)

1. มีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา และกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจนไม่เกิดความ
สับสนในการสั่งการ
2. มีการแบ่งงานและก้าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
3. บุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาความรู้
ทักษะอย่างสม่้าเสมอ
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น้าและวิสัยทัศน์ มีการก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุม
คุณภาพของวิทยาลัยอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของ
สถานศึกษา
5. บุคลากรของวิทยาลัย มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มุ่งมั่น และค่านิยมที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานให้ตอบสนองการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
6. มีการท้างานเป็นทีม ช่วยเหลือ สอนงานแก่กัน
7. บุคลากรสอนตรงตามวุฒิการศึกษา
8. วิทยาลัยน้าระบบคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการท้างานแบบครบวงจร
9. สภาพแวดล้อมการท้างานทีเ่ หมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
10. มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาต่อ
11. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิทยาลัย
12. น้า ITC (ระบบ RMS) เข้ามาช่วยพัฒนาระบบงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน
1. บุคลากรรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ท้าให้การปฏิบัติงานรีบเร่ง ส่งผลให้คุณภาพ
ประสิทธิภาพการท้างานลดลง
(Weakness)
2. บุคลากรขาดขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน
3. ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สายยังต้องปรับปรุง
4. การมอบหมายงานภาระพิเศษไม่ตรงกับความสามารถของบุคลากรท้าให้เกิด
ความเครียดในการท้างาน
5. ในอนาคตจ้านวนการเกษียณอายุราชการของครูมีมาก ส่งผลให้ขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน

หน้า | 32

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560

1.7.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
(Oppotunity)

1. นโยบาย กฎหมายของรัฐ มีส่วนช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษา เช่น งบประมาณจาก
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี การส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตก้าลัง
ฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐ เช่น การให้กู้ยืมเงิน
งบประมาณส้าหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะ และโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้มีวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รบั ประสบการณ์จริง
3. ผู้ปกครอง ชุมชนภายนอกเขตเมืองมีค่านิยม ความเชือ่ มั่น และเห็นประโยชน์จากการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา จึงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัย
4. วิทยาลัยตั้งอยู่ในแหล่งของชุมชนใจกลางเมืองท้าให้ได้รับโอกาสในเรือ่ งของความ
สะดวกสบายในเรือ่ งสาธารณูปโภคต่างๆ
5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้สถานศึกษาต้องผลิตและพัฒนา ผู้เรียนที่มี
คุณภาพเพื่อรองรับตลาดแรงงานอาเซียน
6. เทคโนโลยีปัจจุบันส่งผลให้การจัดการศึกษามีรูปแบบหลากหลาย สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น
7. เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมได้มากขึ้น
8. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองท้าให้นักเรียนมีโอกาสศึกษามากขึ้น
9. เทคโนโลยีช่วยให้การสือ่ สารระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
10. งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการและภาคเอกชน และการให้
ทุนการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสศึกษามากขึ้น
11. ชุมชนและสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อุปสรรค
(Threats)

1. รายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ดี ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาลดจ้านวนลง
2. สังคมเสือ่ มส่งผลให้เกิดปัญหานักเรียนออกกลางคัน ท้อง ติดยาเสพติด
3. สื่อ เทคโนโลยีน้าเสนอค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนขาดความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ การสื่อสารและสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น ๆ
4. เสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาบ่อยครั้ง
5. สภาพสังคมส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาขาดความอดทนในการเรียนภาคปฏิบัติ
6. ผู้ปกครองมีความนิยมในการศึกษาสายพาณิชยกรรมมากว่าการศึกษาด้านคหกรรม
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บทที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีโดยการมีส่วนร่วมของครู บุ คลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ้ากัดของ
วิทยาลัย เพื่อก้าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้

2.1 วิสยั ทัศน์ (Vision)
องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตส้านึกให้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
4. ส่งเสริมการวิจยั นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจและ
บริการ
5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2.3 เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจ
และบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้เรียน ผู้สอน มีจิตส้านึกใน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการ
เปลี่ยนแปลง
4. ผู้เรียน ผู้สอน มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ และน้าผลงานวิจยั
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
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2.4 กลยุทธ์ (Strategy)
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงงานอาเซียน
3. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
6. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
7. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
8. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2560

บทที่ 3 การพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้กาหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล ะการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ดังนี้
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ดั

1. ยกระดับคุณภาพ
1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ผู้เรียน โดยอิงผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ประเมินระดับชาติ
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน
(V-NET) และการ
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
1.2 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มคี ะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

2558
ร้อยละ
65

เป้าหมาย
2559
ร้อยละ
65

โครงการ/กิจกรรม
2560
ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

1. เตรียมความพร้อมเพื่อรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ

ผู้รบั ผิดชอบ
 งานวัดผลและ
ประเมินผล
 ทุกแผนกวิชา

2. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ตัวชีว้ ดั
2558
ร้อยละ
80

เป้าหมาย
2559
ร้อยละ
80

2560
ร้อยละ
80

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

2.3 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

2.4 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

2.5 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

ร้อยละ
80

2.6 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา

ดีมาก

2. พัฒนาคุณภาพ
2.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผู้เรียนให้สอดคล้อง
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ ไป
กับตลาดแรงงงาน
อาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง

 งานครูที่ปรึกษา
 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน

1. ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
2. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
3. สัมมนาการฝึกงาน
4. สารวจความพึงพอใจที่มีตอ่ คุณภาพผู้เรียน

 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 ทุกแผนกวิชา

ร้อยละ
80

1. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 งานครูที่ปรึกษา
 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
2. สารวจความพึงพอใจที่มีตอ่ คุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษา

 งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน
 ทุกแผนกวิชา

ดีมาก

ดีมาก
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กลยุทธ์

ตัวชีว้ ดั

3. ปรับปรุงระบบ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีค่านิยม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

3.1 จานวนโครงการ กิจกรรม ที่ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
3.2 ร้อยละของจานวนผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.3 ร้อยละของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.4 ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝัง
จิตสานึก ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

เป้าหมาย
2558 2559 2560
5
5
5

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

1. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา
มหาราช และวันพ่อแห่งชาติ
4. กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี และวัน
แม่แห่งชาติ
5. กิจกรรมไหว้ครู
6. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
7. สารวจความพึงพอใจที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาด้านการรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

 งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
 ทุกแผนกวิชา
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กลยุทธ์
3. ปรับปรุงระบบ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีค่านิยม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (ต่อ)

ตัวชีว้ ดั
3.5 จานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.7 ร้อยละของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.8 ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2558
5

เป้าหมาย
2559
5

2560
5

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

1. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
2. สารวจความพึงพอใจที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
 ทุกแผนกวิชา
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3. ปรับปรุงระบบ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีค่านิยม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (ต่อ)

ตัวชีว้ ดั
3.9 จานวนโครงการ กิจกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ
3.11 ร้อยละของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ
3.12 ระดับความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ

2558
5

เป้าหมาย
2559
5

โครงการ/กิจกรรม
2560
5

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1. การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา
2. การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
3. พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
4. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
5. สารวจความพึงพอใจที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ

ผู้รบั ผิดชอบ
 งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
 ทุกแผนกวิชา
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3. ปรับปรุงระบบ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีค่านิยม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (ต่อ)

ตัวชีว้ ดั
3.13 จานวนโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.14 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.15 ร้อยละของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.16 ระดับความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา ในการส่งเสริมและ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.17 จานวนโครงการ กิจกรรม ด้าน
การตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
3.18 ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้รับการ
ตรวจสารเสพติด

2558
1

เป้าหมาย
2559
1

โครงการ/กิจกรรม
2560
1

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1

1

1

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

1. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
2. สารวจความพึงพอใจที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รบั ผิดชอบ
 งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
 ทุกแผนกวิชา

1. ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา  งานสวัสดิการ
2. คัดกรองนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
นักเรียน นักศึกษา
 ทุกแผนกวิชา
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4. เพิ่มศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของครู

ตัวชีว้ ดั
4.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ

เป้าหมาย
2558 2559 2560
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
2. การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
3. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

1. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

ผู้รบั ผิดชอบ
 งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน
 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน
 ทุกแผนกวิชา

 งานวัดผลและ
ประเมินผล

Page | 42

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2560
กลยุทธ์
5. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมให้
เอือ้ ต่อการเรียนรู้

ตัวชีว้ ดั
5.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทย
บริการ

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2558 2559 2560
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
2. ปรับปรุงห้องเรียน
3. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
4. ส้วม HAS
5. พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่การบริการบนเว็บ
ไซด์
6. จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร
7. สารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพือ่ การเรียนการสอน
2. สารวจความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

ผู้รบั ผิดชอบ
 งานอาคารสถานที่
 งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด
 ทุกแผนกวิชา

 งานพัสดุ
 ทุกแผนกวิชา
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6. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และ
งานวิจัย

ตัวชีว้ ดั
6.1 จานวนผลงานการจัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียนระดับ ปวช.
6.2 จานวนผลงานการจัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียนระดับ ปวส.
6.3 ร้อยละของโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ทั้งหมดที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
6.4 ร้อยละของโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ทั้งหมดที่นาไปใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
6.5 ร้อยละของโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ทั้งหมดที่นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2558 2559 2560
1 ชิ้นต่อ 1 ชิ้นต่อ 1 ชิ้น 1. โครงการวิชาชีพ
3 คน
3 คน
ต่อ 2. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3 คน 3. โครงงานวิทยาศาสตร์
1 ชิ้นต่อ 1 ชิ้นต่อ 1 ชิ้น 4. พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้น
2 คน
2 คน
ต่อ เรียน
2 คน 5. เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ผู้เรียน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50
50
50

ร้อยละ
25

ร้อยละ
25

ร้อยละ
25

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

ผู้รบั ผิดชอบ
 งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
 ทุกแผนกวิชา
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6. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และ
งานวิจัย (ต่อ)

ตัวชีว้ ดั
2558
1 ชิ้นต่อ
1 คน

เป้าหมาย
2559
1 ชิ้นต่อ
1 คน

2560
1 ชิ้นต่อ
1 คน

6.7 ร้อยละของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้สอน ที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา

ร้อยละ
75

ร้อยละ
75

ร้อยละ
75

6.8 ร้อยละของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้สอน ที่นาไป เผยแพร่ต่อสาธาร
ชน

ร้อยละ
50

ร้อยละ
50

ร้อยละ
50

6.9 ร้อยละของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้สอน ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือ
ได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

6.6 จานวนผลงานการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้สอน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

1. วิจัยในชัน้ เรียน
 งานวิจัยพัฒนา
2. ส่งเสริมการทาวิจัยสถาบัน
นวัตกรรมและ
3. เผยแพร่เอกสารความรู้การเขียนรายงานวิจัยเพือ่
สิ่งประดิษฐ์
พัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
 ทุกแผนกวิชา
4. เผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 ครูผู้สอนทุกท่าน
ครูผู้สอน
5. ประเมินการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย
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7. ระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษากับ
เครือข่ายความ
ร่วมมือ

ตัวชีว้ ดั
7.1 ร้อยละของสาขางานที่มีการจัดหา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาผู้เรียน
7.2 จานวนสถานประกอบการที่มีส่วน
ร่วมในการจัดอาชีวศึกษา

2558
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2559
ร้อยละ
100

50 แห่ง

50 แห่ง

โครงการ/กิจกรรม
2560
ร้อยละ
100

1. เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

50 แห่ง 1. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

ผู้รบั ผิดชอบ
 ทุกแผนกวิชา

 งานความร่วมมือ
 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
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ตัวชีว้ ดั
2558
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2559
ร้อยละ
100

2560
ร้อยละ
100

8.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

8.3 ร้อยละของผู้เรียนในแต่ละสาขา
งานที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

8.4 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

8.5 ระดับคุณภาพการพัฒนาระบบงาน
ของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และทาประโยชน์ให้ชุมชน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

8. ให้บริการวิชาการ 8.1 ร้อยละของสาขางานที่ดาเนินงาน
และวิชาชีพสู่สังคม
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรมต่อ
ปี

โครงการ/กิจกรรม
1. สร้างอาชีพเพือ่ ชุมชน
2. อบรมหลักสูตรระยะสัน้ 30 ชั่วโมง
3. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
4. ปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
5. สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม
6. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20 ชม.
7. ศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน
8. สารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ

ผู้รบั ผิดชอบ
 งานโครงการพิเศษ
 ทุกแผนกวิชา
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ตัวชีว้ ดั
2558
ดีมาก

เป้าหมาย
2559
ดีมาก

2560
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

9.3 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู้เรียน

ดีมาก

9.4 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ดีมาก

9. เพิ่มประสิทธิภาพ 9.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
การบริหารจัดการ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
ตามหลัก
วิทยาลัย
ธรรมาภิบาลโดยใช้ 9.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
ICT เป็นฐาน
บริหารจัดการสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

1. การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
2. สารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัย

 งานบริหารทั่วไป

ดีมาก

1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี

 งานวางแผนและ
งบประมาณ

ดีมาก

ดีมาก

1. ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
2. Home Room
3. ผู้ปกครองเครือข่าย
4. การเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
5. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
6. ลดปัญหาการออกกลางคัน
7. มอบเกียรติบัตรและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
8. พิธีมอบทุนการศึกษา

 งานครูที่ปรึกษา
 งานแนะแนว
อาชีพและจัดหา
งาน

ดีมาก

ดีมาก

1. ฝึกอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
 งานบุคลากร
วิชาชีพ
 คุณครูทุกท่าน
2. ทุนการศึกษา ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์สาหรับครู
3. แลกเปลี่ยนครูกับหน่วยงานภายนอก
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
5. ประกาศเกียรติคุณยกย่องครูและบุคลากร
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ตัวชีว้ ดั

9. เพิ่มประสิทธิภาพ 9.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ตามหลัก
สถานศึกษา
ธรรมาภิบาลโดยใช้
ICT เป็นฐาน
(ต่อ)
9.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง

เป้าหมาย
2558 2559 2560
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
2. พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ

 งานศูนย์ขอ้ มูล
สารสนเทศ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1. บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
2. ตรวจความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
3. ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
4. อบรมความรู้วินยั จราจร

 งานปกครอง

9.7 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1. ประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย
2. ประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา
3. ประชุมผู้ปกครอง

 งานบริหารทั่วไป
 งานครูที่ปรึกษา

9.8 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1. จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
2. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน QA
4. จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
5. ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
6. ความรู้คู่ประกันคุณภาพอาชีวศึกษา

 งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
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บทที่ 4 แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้กาหนดเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 ดังนี้
4.1 แผนการรับนักเรียน ระดับ ปวช.
เป้าหมายการรับ (คน)
ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

115

115

115

1.1 สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น

15

15

15

1.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ

45

45

45

1.3 สาขางานธุรกิจอาหาร

40

40

40

1.4 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

15

15

15

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ
2.1 สาขางานการบัญชี
2.2 สาขางานการตลาด
2.3 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
2.4 สาขางานการเลขานุการ
2.5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

310
80
40
40
40
110

310
80
40
40
40
110

310
80
40
40
40
110

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเทีย่ ว
3.1 สาขางานการโรงแรม
3.2 สาขางานการท่องเที่ยว
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม
4.1 สาขางานการออกแบบ
4.2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
รวม

80

80

80

40
40
40
20
20
545

40
40
40
20
20
545

40
40
40
20
20
545

ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน
1. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรม
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4.2 แผนการรับนักศึกษา ระดับ ปวส.
เป้าหมายการรับ (คน)
ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

25

25

25

1.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

15

15

15

1.2 สาขาวิชาคหกรรมการบริการ

10

10

10

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
2.4 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

140
40
20
20
20
40

140
40
20
20
20
40

140
40
20
20
20
40

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
3.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3.2 สาขาวิชาการโรงแรม
รวม

25
25
190

25
25
25
215

25
25
25
215

ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน
1. ประเภทวิชาคหกรรม

4.2 แผนการรับนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี
เป้าหมายการรับ (คน)
ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20

20

20

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบัญชี

-

20

20

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโรงแรม

-

20

20

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีค้าปลีก

-

-

20

40

60

80

สาขาวิชา
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4.4 แผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ

รายการ

ปีการศึกษา 2558
หน่วย : ล้านบาท

ปีการศึกษา 2560
หน่วย : ล้านบาท

ปีการศึกษา 2559
หน่วย : ล้านบาท

งบบุคลากร

งปม. อุดหนุน เงินรายได้ งปม. อุดหนุน เงินรายได้
37.18 5.27
1.77 40.90 5.80
1.95

งปม. อุดหนุน เงินรายได้
44.99 6.38
2.14

งบดาเนินงาน

6.74

3.60

8.71

7.41

3.96

9.58

8.15

4.36

10.54

งบลงทุน

1.20
2.78

7.84
7.84

1.53

1.32

8.63

1.65

1.45

9.50

0.15

-

8.63

0.16

-

9.49

1.82
0.18

งบรายจ่ายอืน่ ๆ
รวม

47.90 24.55
84.61

12.16

49.63 27.02 13.34
89.99

54.59 29.73 14.68
99.00
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บทที่ 5 บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
5.1 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการวิทยาลัย
คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย เป็ น รูป แบบการบริห ารจัด การศึ กษา ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้
กาหนดให้มีทุกสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนครู
หรือคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า
ของวิทยาลัย ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ 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 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
5.1.6 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
5.1.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
5.1.8 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน
5.1.9 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละ
กรณี
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5.2 บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย
5.2.1 กาหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
5.2.3 กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปิด
สอนในสถานศึกษา
5.2.4 เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5.2.5 กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
5.2.6 ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
5.3 บทบาทและหน้าทีข่ องผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับ
บัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม
กากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
5.3.1 บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายละวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
5.3.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
5.3.3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
5.3.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
5.3.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.3.6 บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
5.3.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
5.3.8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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5.4 บทบาทและหน้าทีข่ องรองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
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 ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
5.4.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.4.6 การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
5.4.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
5.4.8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.4.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
5.4.11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
5.4.12 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.4.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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5.5 บทบาทและหน้าทีข่ องครู และบุคลากรทางการศึกษา
5.5.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5.5.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.5.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5.5.4 ทาการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
5.5.5 ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
5.5.6 พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
5.5.7 จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
5.5.8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.5.9 รายงานผลการเรียน และความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบ
ด้วยความชัดเจนและเที่ยงตรง
5.5.10 ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน ในด้านวิชาการวิชาชีพ และด้านอื่น ๆ ด้วย
ความเต็มใจและเต็มความสามารถ
5.5.11 ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.5.12 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.5.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.6 บทบาทและหน้าทีข่ องผูป้ กครอง
5.6.1 ศึกษาทาความเข้าใจกฎระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือของ
สถานศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน
5.6.2 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแต่งกายตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
5.6.3 ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา
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5.6.4 ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้าและแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผู้เรียน
5.6.5 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน
และสถานศึกษา
5.6.6 เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ
5.7 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าทีล่ ูกจ้างชัว่ คราว
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ
5.8 บทบาทและหน้าทีข่ องนักการภารโรงและยาม
นักการภารโรง
5.8.1 ดูแลรักษา ปฏิบัติงาน จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ทาความสะอาดในอาคารสานักงานอาคาร
เรียนและอาคารอื่น ๆ
5.8.2 ดูแลรักษา ปฏิบัติงานทาความสะอาดและอื่น ๆ พื้นที่บริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้
ลานเอนกประสงค์ ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้า ทางระบายน้า เก็บกวาดขยะในบริเวณสถานศึกษา
5.8.3 ยกสิ่งของ ขนของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของและครุภัณฑ์
5.8.4 ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
5.8.5 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ยาม
5.8.1 เฝ้าสถานที่ ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
5.8.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา
5.8.3 จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา
5.8.4 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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5.9 บทบาทและหน้าทีข่ องผูเ้ รียน
ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และ
ข้อกาหนดของวิทยาลั ยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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บทที่ 6 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
เพื่อให้การดาเนินการ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นไปด้วย
ความเรีย บร้อย และมี ระบบแบบแผน บรรลุต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ทุ กฝ่า ยได้ คิด ร่วมวางแผนไว้
วิทยาลัยฯ จึงกาหนดรูปแบบกระบวนการกากับตรวจสอบ และรายงานดังนี้
6.1 การกากับติดตาม
6.1.1 จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินการ/วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
6.1.2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบการ กากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการ
ดาเนินการ/ระหว่างการดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และ
ความสาเร็จของแผนงานเป็นระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
6.1.3 จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
6.1.4 การกากับติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
6.2 การตรวจสอบ
6.2.1 การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
1) การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่ง
รายงาน
2) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครั้ง
6.2.2 การตรวจสอบภายนอก ดาเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเอง ให้กับสานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอก ต่อไป
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6.3 การรายงาน
6.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ
6.3.2 มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสั่งวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถานศึกษา
6.3.3 จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้น
สังกัด ทราบถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
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