บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ที่ตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์ 035 – 511355 โทรสาร 035 - 524022
Websites ://www.spvc.ac.th
E-mail Spvc.slb@gmail.com
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2 ระบบโครงสร้างบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่ว มคิด
ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
ผู้อานวยการวิทยาลัย

นายนพดล สุวรรณสุนทร
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายภานุพันธ์ พันธนิตย์

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางวันทนา โพธิ์รัง

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายศุภชัย นนท์ธีระวิชายา

งานบริหารงานทั่วไป
นางเพียรใจ ม่วงภาษี

งานวางแผนและงบประมาณ
นางญัฐญา อัมรินทร์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางอรทัยภ์ ทามา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางภิญญดา อยู่สาราญ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
นางสาวสุมาวดี จันทร์เพ็ญ

งานบุคลากร
นางพรสวรรค์ ผลวงษ์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายกิตติพงศ์ โกวิทวณิชชา

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวสมฤดี คาภาษี

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวพรรณี สุคันธิน

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
นางสมใจ บุญมี

งานการเงิน
นางสาวกัลยาณี ภมรดล

งานความร่วมมือ
นายเศวตโชติ บุญจีน

งานปกครอง
นายกวินธร ไขทัยบุตร

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายสมภพ อุตสาหะ

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวรัชดาภรณ์ ตันติกาธน

งานการบัญชี
นางสาวนิอร น้าใจดี

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายอัฐวีร์ศิริเตภัทร์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายคมสันต์ พรหมศร

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
นางสาวพรสวรรค์ สระบัว

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวพจนา สลับลึก

งานพัสดุ
นางสาวนรีรัตน์ คชพงษ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก
นางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์

แผนกวิชาการบัญชี
นางเบญจมาศ ดีเจริญ

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาววาทินี ปวงเริ่ม

งานอาคารสถานที่
นายสุทธิ อัมรินทร์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายเดชา การสมพจน์

แผนกวิชาการขายและการตลาด
นางสาวณฐนันท์ พิริยะธนาธรรม

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

งานทะเบียน
นางสาวศรัณยา เอมอินทร์

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางเก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางวัชราภรณ์ พวงบุปผล

งานประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

งานสื่อการเรียนการสอน

นางอนัญญา เวียงสีมา

นางกานต์สริ ี อู่อรุณ

นายวิโรจน์ แก้วเรือง

แผนกวิชาออกแบบ
นายสุรพล แย้มชื่น
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางราตรี พรมแท่น
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
นางอภิรดี อามาตย์ทัศน์

1.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่
1.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเข้า
579
304
883

สาเร็จการศึกษา
368
250
618

คิดเป็นร้อยละ
63.56
82.24
69.99

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเข้า
530
269
799

สาเร็จการศึกษา
363
227
590

คิดเป็นร้อยละ
68.49
84.38
73.84

1.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ประเภท
ผู้บริหาร / ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ /
ผู้อานวยการ / รองผู้อานวยการ /
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการครู / ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ /
ผู้ที่ได้รับการรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ (อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่

ทั้งหมด
(คน)
6

มีใบประกอบ
วิชาชีพ (คน)
6

สอนตรงสาขา
(คน)
-

58

58

58

1
9
19
33

9
10
-

9
19
-

ประเภท
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง / ยามรักษาการ
/ พนักงานขับรถ ฯ)
รวมครู
รวมทั้งสิน

ทั้งหมด
(คน)
15

มีใบประกอบ
วิชาชีพ (คน)
-

สอนตรงสาขา
(คน)
-

86
141

77
83

86
86

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
5
1
2
2
1
11

รวม
(สาขาวิชา)
10
3
5
4
1
23

1.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)
5
2
3
2
12

1.3.4 ด้านอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (หลัง)
6
6

1.3.5 ด้านงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน (บาท)
8,483,483.00
16,620,848.45
3,213,650.00
22,584,805.80
2,748,528.45
53,651,315.70

2. ผลการประเมินตนเอง
2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
พ.ศ. 2561 โดยใช้แนวทางและหลั กเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา จานวน 3
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน สรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่

ประเด็นการประเมิน

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 1 เฉลี่ยรวม
มาตรฐานที่ 2 การ
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
จัดการอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 2 เฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
4.50
ยอดเยี่ยม
4.50

ยอดเยี่ยม

4.60

ยอดเยี่ยม

4.53
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 3 การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นการประเมิน

3.1 ด้านความร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย
มาตรฐานที่ 3 เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยภาพรวม

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

4.5
4.68

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2.2 หลักฐานสนับสนุน
2.2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.2.2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจาปี 2561 – 2564
2.2.4 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561
2.2.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561
2.2.6 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พรรณบุรี มีข้ อ มูล ปัจจุ บัน ประกอบด้ว ย วิสั ยทัศน์ พันธกิจ กลยุท ธ์
เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยดาเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 และ
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน และเพื่อให้ การบริ ห ารจั ดการสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด วิทยาลั ยฯ ได้มี
กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ ได้แก่ กระบวนการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา การประเมิน คุ ณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
 สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย
สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์
สีประจาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจาวิทยาลัย
ประจาวิทยาลัย
สีเขียว-สีเหลือง
ดอกสร้อยอินทนิล
 ปรัชญาสถานศึกษา (College Philosophy)
“ ทักษะดี มีคุณธรรม นาวิชาการ ”
(Excellence in Skills, Morality and Academic)
 เอกลักษณ์สถานศึกษา (College Uniqueness)
“ แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นาวิชาชีพ ”
(Resources, Morality and Academic Professional Skill)
 อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา (Student Identity)
“ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ”
(Excellence in Skills and Fledged Moral)
 คุณธรรม อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา (Morality and ldentity)
“ตรงต่อเวลา มารยาทดี มีจิตอาสา”
(Punctual good manners volunteer)

 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารทรัพยากร

คณะกรรมการวิทยาลัย

รอง ผอ.ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ

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

รอง ผอ.ฝ่าย
พัฒนากิจการ นร. นศ.

ฝ่ายวิชาการ
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
• งานวิทยบริการและหองสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
• แผนกวิชาคหกรรม
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการขายและการตลาด
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาการเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร์
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการออกแบบ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟิก

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ

 ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561
ประเภท
ผู้อานวยการ / รองผู้อานวยการ
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ (อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง /
ยามรักษาการ / พนักงานขับรถ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด
(คน)
6
58
1
9
19
33
15

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน)
6
58
9
10
-

สอนตรงสาขา
(คน)
58
9
19
-

86
141

77
83

86
86

ทวิภาคี
78
58
61
197
143
93
236
433

รวม
552
403
395
1,350
349
249
598
1,948

 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ปกติ
ปวช. 1
474
ปวช. 2
345
ปวช. 3
334
รวม ปวช.
1,153
ปวส. 1
206
ปวส. 2
156
รวม ปวส.
362
รวมทั้งหมด
1,515

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช. 3
579
ปวส. 2
304
รวม
883
 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)
พาณิชยกรรม
5
ศิลปกรรม
2
คหกรรม
3
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
12
 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2561
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

สาเร็จการศึกษา
393
253
646

คิดเป็นร้อยละ
67.88
83.22
73.16

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
5
1
2
2
1

รวม
(สาขาวิชา)
10
3
5
4
1

11

23

จานวน (หลัง)
6
6

ข้อมูลด้านงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2561
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน (บาท)
41,737,420.00
16,653,500.00
1,868,050.00
260,000.00
3,000,000.00
63,518,970.00

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก สามารถน ามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้
 วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไว้ดังนี้
“องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้ านธุรกิจและ
บริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ”
 พันธกิจ (Mission)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ
โดยในแต่ละพันธกิจจะกาหนดวัตถุประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตสานึกให้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจ
และบริการ

4. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ธุรกิจและบริการ
5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมมา
ภิบาล
 กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึ ง การก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น งานของแต่ ล ะพั น ธกิ จ เพื่ อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้าน
ธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มี
คุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตสานึกให้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน
ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน
ธุรกิจและบริการ
4. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ
5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
ใช้หลักธรรมมาภิบาล

ที่
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานอาเซียน
7. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

2. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายความร่วมมือ
5. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครู
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน

 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ประเด็นการประเมิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับ เคลื่ อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้
ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลั งคนอาชีว ศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้ มีความรู้
ทักษะมีคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิช าชีพสอดคล้ องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีจานวน
2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
2.1.1 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
2) Chinese Day Camp 2018
3) ชมรมภาษาอังกฤษ
4) ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
5) วันศริสต์มาส
6) Young bartender academy traning by the trainer
7) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคนโรงแรม
(SMART PERSONALITY)
8) พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ระหว่าง
ประเทศอาเซียน
9) เส้นทางสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ

10) เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
11) ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
13) ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
14) ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
1.1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
1.1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
1.1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.1.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
1.1.8 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
2.2 กลยุทธ์ที่ 7 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
2.2.1 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) จิตอาสาพัฒนาชุมชน
2) จิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม
3) ทาความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด
4) จิตอาสา “ปันรัก ปันสุข”
5) เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
6) จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน “พี่อาสาพาน้องเที่ยว: ของดีเมืองสุพรรณฯ”
7) สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
8) อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

9) อบรมหลักสูตรวิชาชีพ 108 อาชีพ
10) ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
2.2.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็ น การประเมิน ที่ 1.3 ด้า นคุณ ธรรม จริ ยธรรม และคุณ ลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์
1.3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา
พันธกิจที่ 2 ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 ปลูกจิตสานึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.1.1 เป้าประสงค์
2. ผู้เรียน ผู้สอน มีจิตสานึกใน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) จัดทาคู่มือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
2) จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
3) การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
4) กิจกรรมแข่งขันคณิตคิตเร็ว
5) Math Camp
6) พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

7) การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
8) เย็บร้อยค่อยจีบ
9) จัดดอกไม้วันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
10) ธนาคารโรงเรียน
11) การจัดนิทรรศการการเรียนรู้แบบบูรณาการ
12) การสอบมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
13) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนักเรียน นักศึกษา
14) ไหว้ครูช่าง
15) การเตรียมความพร้ อ มนั ก เรีย น นักศึกษา เพื่อทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
16) การจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่
17) อบรมเชิงปฏิบัติการและดูงานสถานศึกษาคุณธรรม
18) อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
19) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
20) กิจกรรมลูกเสือเนตรนรี
21) กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
22) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
23) นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน
24) การประชุมผู้ปกครอง
25) อบรมผู้ประสานสิบทิศ
26) สมุดบันทึกความดี
27) มอบเกียรติบัตรเรียนดี
28) บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
29) เครื่องแบบสวย
30) อบรมความรู้วินัยจราจร
31) ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
32) ตรวจความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
33) จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่
34) ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
35) การให้บริการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
36) จัดหารายได้ระหว่างเรียน
37) เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
38) ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

39) การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
40) จัดซื้อเวชภัณฑ์
41) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
42) กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
43) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
1.1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.1.8 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.2.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.2.8 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.3.10 ระบบการดูแลนักเรียนที่ปรึกษา
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านธุรกิจและบริการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน
1.2 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่ วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทาง
การศึกษาด้านธุรกิจและบริการ มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียน
2.1.1 เป้าประสงค์
5. ชุมชน หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒ นา
ทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
2) Chinese Day Camp 2018

3) ชมรมภาษาอังกฤษ
4) ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
5) วันศริสต์มาส
6) Young bartender academy traning by the trainer
7) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคนโรงแรม
(SMART PERSONALITY)
8) พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ระหว่าง
ประเทศอาเซียน
9) เส้นทางสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ
10) เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
11) ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
13) ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
14) ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
1.1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
1.3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.2 กลยุทธ์ที่ 6 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
2.2.1 เป้าประสงค์
5. ชุมชน หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒ นา
ทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) อบรมอาหารกับชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพด้านธุรกิจอาหาร
5) ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ
7) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8) เสริมสร้างความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
9) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพ
10) เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญไอที
11) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนฝึกนวดฝ่าเท้า
12) เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
13) การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
14) ฝึกงานและฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษา
15) ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ
16) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและพิธีลงนาม
17) แนะแนวการศึกษาต่อ
18) ทุนการศึกษา
19) แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา
2.2.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ ด้านธุรกิจและบริการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านธุรกิจและบริการ
1.2 เพื่อส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษาและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
และงานวิจัย
2.1.1 เป้าประสงค์
4. ผู้เรียน ผู้สอน มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่ างสร้ างสรรค์ และน าผลงานวิจั ย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ไปใช้ในการพัฒ นาชุ มชน สั งคม และ
ประเทศชาติ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงงานวิทยาศาสตร์
2) สื่อเทคโนโลยีการศึกษายุค 4.0 ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
3) ส่งเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4) ประเมินการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ของวิทยาลัย
5) การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
6) เผยแพร่ ผ ลการท าวิ จั ย นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ผู้ เ รี ย นและ
ครูผู้สอน
7) ส่ งเสริมการทาวิจัยแผนก/วิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงพัฒ นาการ
ดาเนินงานในสถานศึกษา

2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้
1.1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.2.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
ประเด็ น การประเมิน ที่ 1.3 ด้า นคุณ ธรรม จริ ยธรรม และคุณ ลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์
1.3.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.2.1 ผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
พันธกิจที่ 5 จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. กลยุทธ์
พัน ธกิจ ที่ 5 จั ดและส่ งเสริมการเรียนรู้ ฝึ กอบรมวิช าชีพด้านธุรกิจและบริการให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
2.1.1 เป้าประสงค์
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและการเปลี่ยนแปลง
5. ชุมชน หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒ นา
ทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) เชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมดี เ ลิ ศ และเสริ มสร้ า ง
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

2) พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
และวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3) ครู ดี เ ด่ น ประจ าปี ใ ห้ ไ ด้ รั บประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้า นวิช าการและ
วิชาชีพ
4) จ้างครูชาวต่างประเทศ
5) พัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนสาหรับครูและบุคลากรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒ นาทักษะสื่ อสารภาษาอั ง กฤษส าหรับ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8) ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
9) ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10) จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
11) ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย และศึกษาต่อ
12) นิเทศการสอนครูผู้สอนของสถานศึกษา
13) จัดทาและประกวดแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
14) วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
15) อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.1.4 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.2.1 การจัดการเรียนการสอน
2.2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.2.2 การจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
ใช้หลักธรรมมาภิบาล
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โ ดยใช้
หลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้
หลักธรรมมาภิบาล มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2.1.1 เป้าประสงค์
6. สถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) จัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
2) งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน
3) จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์
4) ปรับปรุงงานบุคลากร
5) จัดซื้อครุภัณฑ์
6) ปรับปรุงห้องเรียน 421
7) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย
8) ปรับปรุงร้านค้าในโรงอาหาร
9) ปรับปรุงร่องระบายน้า
10) ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
11) บารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
12) ดูแลเครื่องกรองน้าภายในวิทยาลัย
13) เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
14) ตั้งโต๊ะรับเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
15) ส้วมพอเพียง
16) การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
17) จัดซื้อสารเคมี อุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์

18) จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล
19) จัดซื้อครุภัณฑ์
20) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตลาด 123
21) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงแรม 321 และ 322
22) จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ IMAC
เพื่อเข้าร่วมประกวดห้องเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
23) จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร และวารสาร
24) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
25) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้บริเวณโดมรวมน้าใจ
26) จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อส่วนรวมห้องพุทธรักษา
27) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้บริการในงานเอกสารการพิมพ์
28) จัดทาตาข่ายกันนกห้องควบคุมแม่ขายและห้อง 234
29) ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ
2.1.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
2.3.6 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรือ
งานฟาร์ม
2.3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT
เป็นฐาน
2.2.1 เป้าประสงค์
6. สถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) ตรวจสุขภาพประจาปีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) วารสารประชาสัมพันธ์
3) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4) รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
5) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
6) พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
8) จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
9) ประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลื อกสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน
10) สร้างฐานความรู้เพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561
11) จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
2.2.3 ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.2.3 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
2.3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
2.3.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
2.4.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.3 การบริห ารจัดการข้อมูล สารสนเทศเพื่ อการบริห ารจั ด การ
สถานศึกษาผลการดาเนิ น งานตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ประจาปีการศึ ก ษา 2561
ภาพรวมทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

ประกอบด้วย
- มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มี 3 ประเด็น การ
ประเมิน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
- มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มี 4 ประเด็นการประเมิน คือ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านนานโยบายสู่การปฏิบัติ
- มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ มี 2 ประเด็นการประเมิน คือ ด้านความ
ร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
และในภาพรวมรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ประกอบด้วย
- ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
- ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
- ด้านการมีส่วนร่วม
- ด้านปัจจัยพื้นฐาน

