ประวัติ ความเป็ นมา
ประวัติ ความเป็ นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยอาชี วศึกษากาญจนบุรีเป็ นสถานศึ กษาสังกัดกรมอาชี วศึกษากระทรวงศึกษาธิ การเริ่ มก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยใช้ชื่อโรงเรี ยนช่างทอผ้า เปิ ดสอนวิชาชีพช่างทอผ้า และได้เปลี่ยนชื่ อโรงเรี ยนเป็ นช่าง
เย็บเสื้ อผ้ากาญจนบุรี เป็ นโรงเรี ยนการช่ างสตรี กาญจนบุรี และเปลี่ยนเป็ นโรงเรี ยนอาชี วศึกษากาญจนบุรี
่ เลขที่1
ต่อมาได้รับการยกวิทยฐานะเป็ นวิทยาลัยอาชี วศึกษากาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2525 ตั้งอยูณ
ถนนเทศบาลบารุ ง ตาบลบ้านเหนื อ อาเภอเมื องกาญจนบุรีจงั หวัดกาญจนบุรีบนเนื้ อที่ 13 ไร่ 2 งาน109/10
ตารางวา โดยมีการพัฒนาการเรี ยนการสอนตามลาดับ

4.1.1 การจัดการศึกษา
- พ.ศ. 2490

- พ.ศ.2495
- พ.ศ.2504
- พ.ศ.2516
- พ.ศ.2521
- พ.ศ.2523
- พ.ศ.2525

- พ.ศ.2526

เปลี่ ย นการเรี ย นการสอนจากวิ ช าช่ า งทอผ้า เป็ นวิ ช าช่ า งเย็บ เสื้ อ และรั บ นัก เรี ย น
นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่4 เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสู ตร
2 ปี
เปิ ดสอนหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย ระยะเวลาเรี ยนต่ อจากประโยคมัธยมศึ กษา
ตอนต้น 3 ปี
เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับอาชีวศึกษาชั้นสู งใช้ระยะเวลาเรี ยนต่อจากประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.5, ม.ศ. 3) 3 ปี
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรี ยนการช่างสตรี เป็ นโรงเรี ยนอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เริ่ มเปิ ดสอนแผนกวิชาพณิ ชยการ1ห้องเรี ยน
ได้รับมอบพื้นที่จากกรมทางหลวงและกรมธนารักษ์ขยายพื้นที่ เป็ น 13 ไร่ 2 งาน 10
9/10 ตารางวา
ได้รับการยกวิทยฐานะเป็ น “วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี”
เปิ ดสอน 3 ระดับคือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 แผนกวิชาผ้าและเครื่ องแต่งกาย
1.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1.3 แผนกวิชาพณิ ชยการ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
2.1 แผนกวิชาการบัญชี
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
3.1 แผนกวิชาธุรกิจบริ การ
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนเพิ่มในระดับ ปวช. อีก 2 แผนกวิชา คือ

- พ.ศ. 2527

- พ.ศ. 2528
- พ.ศ. 2530
- พ.ศ. 2531

- พ.ศ. 2533
- พ.ศ. 2535

- พ.ศ. 2536
ระดับ
- พ.ศ. 2537
- พ.ศ. 2538

- พ.ศ. 2539

- พ.ศ. 2540
- พ.ศ. 2542
- พ.ศ. 2543

1.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป
2. แผนกวิชาศิลปประยุกต์
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนเพิ่มในระดับ ปวส. อีก 3 แผนกวิชา คือ
1. แผนกวิชาผ้าและเครื่ องแต่งกาย
2. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป
วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารหอประชุมชั้นเดียว จานวน 1 หลัง
และอาคารแฟลตพักครู 4 ชั้น 16 ห้อง จานวน 1 หลัง
ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดสอนเพิ่ มในระดับ ปวส. อีก 1 แผนกวิชา คื อแผนกวิชาการขาย
และการตลาด
วิทยาลัยฯได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรี ยนแบบกช. 992จานวน 1หลัง
16 ห้องเรี ยน เป็ นอาคารคณะวิชาบริ หารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนเพิ่มในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการบัญชี
ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดสอนเพิ่ มในระดับปวท. แผนกวิชาธุ รกิ จโรงแรมแทนแผนกวิชา
ธุรกิจบริ การและหยุดรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 แผนกวิชาธุรกิจบริ การ
วิทยาลัยฯได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรี ยนแบบกก.3090 จานวน 1 หลัง
12 ห้องเรี ยน เป็ นอาคารคณะวิชาศิลปกรรม ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนเพิ่มใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คือ แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
ได้รับอนุ มตั ิ ให้จดั สร้ างอาคารห้องน้ า ห้องส้วมนักเรี ยน นักศึ กษา จานวน 1 หลัง
จานวน 16 ห้อง ด้วยเงิ นบารุ งการศึ กษา ได้รั บอนุ ญาตให้เปิ ดสอนเพิ่มใน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับงบประมาณจัด สร้ างแฟลตพักคนงานภารโรงแบบ 3303 จานวน 1 หลัง
จานวน 14 ห้อง
ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรี ยนแบบกอ. 3530จานวน1หลั12ห้องเป็ นอาคารคณะ
วิชาคหกรรมศาสตร์ และได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.)(ม.6) แทนระดับประกาศนี ย บัตรวิช าชี พเทคนิ ค (ปวท.) และเปิ ดสอนระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ได้รั บงบประมาณจัด สร้ า งแฟลตพักครู แบบ 3301 จานวน 1 หลัง 16 ห้องโรงจอด
รถจักรยานยนต์นกั เรี ยน นักศึกษา จานวน 1 หลัง และได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนภาค
สมทบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนระดับ ปวช. ทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนระดับ ปวช.ทวิภาคี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนระดับ ปวช. ทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจสถานพยาบาลเปิ ดสอน
ระดับ ปวส.ทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม และปวส. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และเปิ ดสอนระดับปวส.
สาขาวิชาออกแบบพาณิ ชย์ศิลป์
ในปี พ.ศ. 2544 เป็ นปี แห่ งการปฏิ รูปการอาชี วศึ กษา เนื่ องจากการอาชี วศึ กษาเป็ นการศึ กษาที่ มี ลกั ษณะเฉพาะ
แตกต่างไปจากการศึ กษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา การจัดการอาชี วศึ กษา จึ งควรเป็ นลักษณะเฉพาะโดยจะต้อง
ผลักดันให้เกิ ด เป็ นองค์กรอี กหนึ่ งองค์กรของกระทรวงศึ กษาธิ การ นอกเหนื อจากองค์กรหลัก 4 องค์กร ตาม
พระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 คื อ “คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา”บริ การจัด การอาชี วศึ กษา
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาเป็ นคณะกรรมการระดับชาติ เป็ นนิ ติบุคคล คื อ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการกากับดูแลด้านนโยบาย
2. สถาบันการอาชี วศึ กษาเป็ นการรวมกลุ่มของวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชี วศึกษาในเขตบริ การ
และบริ หารในรู ปคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาการดาเนินในเบื้องต้นจัดตั้งสานักงานสถาบัน ณ วิทยาลัยใด
วิทยาลัยหนึ่ง
3. สถานศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาในวิทยาลัยต่าง ๆ ในสถาบันการอาชี วศึกษาทั้ง 28 แห่ งยังคง
มีสถานภาพและภาระหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษา สนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาคต่อไป
- พ.ศ. 2545
ได้รั บ ค าสั่ งจากกรมอาชี ว ศึ กษา ให้ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การในรู ป แบบสถาบันการ
อาชี วศึ กษามาเป็ นสถาบันการอาชี วศึ กษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชี วศึ กษากาญจนบุรี
และปรับเปลี่ยนตามประกาศกรมอาชีวศึกษา ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และวันที่ 15
ธัน วาคม พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วัน ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2545 เป็ นสถาบัน การ
อาชี วศึ กษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยอาชี วศึ กษากาญจนบุ รี กรมอาชี วศึ กษาได้อนุ มตั ิ ให้
หน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ จัด ทาหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ทธศักราช 2545 และ
จะต้องนาหลักสู ตรไปใช้ในปี การศึ กษา 2545 หน่ วยศึ กษานิ เทศก์ได้ทาการประกาศ
ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ที่จะต้องใช้ในหลักสูตรการเรี ยนการสอน ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปี 1)
1. ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาผ้าและเครื่ องแต่งกาย : สาขางานธุรกิจเสื้ อผ้า
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ : สาขางานธุรกิจอาหาร
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
: สาขางานธุรกิจคหกรรม
2. ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาศิลปกรรม
: สาขางานการออกแบบ
: สาขางานวิจิตรศิลป์
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาพณิ ชยการ
: สาขางานการบัญชี
: สาขางานการขาย
: สาขางานเลขานุการ
- พ.ศ. 2544

: สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
: สาขางานบริ การธุรกิจสถานพยาบาล
(ทวิภาคี)
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
: สาขางานการโรงแรม
: สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- พ.ศ. 2546
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาการโรงแรมและการบริ การ,
แผนกวิชาการโรงแรมและบริ การ (ทวิภ าคี ), แผนกวิชาการโรงแรมและการบริ การ
(หลักสู ตรภาษาอังกฤษ), แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
- พ.ศ. 2547
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาพณิ ชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- พ.ศ. 2548
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางาน
เทียบโอนประสบการณ์ (ทวิภาคี) และ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการบริ การ
(เทียบโอนประสบการณ์)
- พ.ศ. 2549
ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) เปิ ดหลัก สู ต รโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) ใน
สถานศึกษานาร่ องกว่า 20 แห่งทัว่ ประเทศโดยร่ วมกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเพื่อการ
วางแผนการจัดการเรี ยนการสอน กาหนดหลักสู ตรให้เป็ นไปในทิ ศทางและตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา (สอศ.)เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็ นในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านโลจิ สติกส์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ซึ่ งจากรายงานการศึกษาความต้องการกาลังคน ของสานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติได้เสนอ
ตัวเลขประมาณ ความต้องการแรงงานระดับอาชี วศึ กษาในสาขาโลจิ สติ กส์ ประมาณ 80,000 คน ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า ดังนั้นเพื่อให้การผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านอาชี วศึกษาในสาขาโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานเพียงพอกับ
ความต้องการกาลังคนของประเทศ สอศ.จึงได้เปิ ดหลักสู ตรโลจิสติกส์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ
ประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.) โดยร่ วมกับสมาพันธ์ โลจิ ส ติ กส์ ไ ทยเพื่ อวางแผนและพัฒนาปรั บปรุ ง
หลักสู ตรการเรี ยนการสอน ในสาขาโลจิสติ กส์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการรวมทั้งจัดให้
มีการฝึ กอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรอาชี วศึ กษา เนื่ องจากสาขาวิชาโลจิ สติ กส์เป็ นสาขาใหม่จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเร่ งรัดพัฒนาบุคลากร และเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ ในการบริ หารจัดการหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน ให้เป็ นรู ปแบบฐานสมรรถนะสอดคล้องกับนโยบายของ สอศ. และกระทรวงศึกษาธิ การสอศ.จึง
จัดให้มีการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษานาร่ องสาขาโลจิสติ กส์ : การจัดการเรี ยนการ

สอน เพื่อให้ครู - อาจารย์ ในสถานศึกษานาร่ องได้รับความรู ้และความเข้าใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านโลจิ
สติกส์อนั จะนาไปสู่ การวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาที่กาหนดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- พ.ศ. 2550
วิทยาลัยอาชี วศึ กษากาญจนบุ รี ได้เปิ ดหลักสู ตรเที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์
เพื่ อให้นักเรี ยน นักศึ กษา สามารถนาประสบการณ์ ในงานงานอาชี พหรื อฝึ กงานใน
สถานประกอบการ หรื อทางานในอาชี พ นั้น หรื อมี ความรู ้ ในรายวิช าตามหลักสู ต ร
สามารถประเมินเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์เพื่อนับจานวนหน่ วยกิ ตสะสมใน
รายวิ ช าได้ โดยวิ ท ยาลัย ฯได้เ ปิ ดในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) โดยเปิ ดสาขาดังนี้
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริ การ , การโรงแรมและการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- พ.ศ. 2553
วิ ท ยาลัย อาชี วศึ กษากาญจนบุ รี ได้เ ปิ ดสาขาวิ ช าธุ ร กิ จสปาและความงามในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง

