บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี ชื่อเดิมโรงเรียนสารพัดชางกาญจนบุรี สังกัดของโรงเรียนฝกฝนอาชีพ
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2521 และเปดทําการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2522 ในปการศึกษา 2527 เปดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชางฝมือ (ปชม.) 2 สาขา คือสาขาวิชาชางยนต และสาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส และในวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กรมอาชีวศึกษาไดยกฐานะเปนวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชา
พาณิชยการ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สะสมหนวยกิ
ต4
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง และสาขาวิชา
พาณิชยการ
3. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิค
ยานยนต สาขางานติดตั้งไฟฟา และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
4. มีโครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี กับบริษัทโลวเฮงหมงมอ
เตอร จํากัด รวมกับสํานักงานผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดกาญจนบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
จัดการอบรมวิชาชางซอมรถจักรยานยนตหลักสูตร 150 ชั่วโมง และโครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัย
สารพัดชางกาญจนบุรี กับผึ้ง-หวาน รีสอรทแอนดสปา แควใหญ แควนอย โรงแรมคําแสด ริเวอรแควรีสอรท
และโรงแรมริเวอร แคววิลเลจ รีสอรท พัฒนาบุคลากรซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย โรงเรียนในโรงงานและโรงงานในโรงเรียน
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
ตั้งอยูเลขที่ 102 หมู 1 กม. 4 (กาญจนบุรี – ลาดหญา ) ตําบล
ทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย 71000 โทรศัพท 0–3452-0586 โทรสาร 03452-0554 มีพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร 3 งาน 2 ตารางวา

1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี ตั้งอยูหางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร ถนนแสงชูโต
ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรีเปนจังหวัดที่มีความสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการทองเที่ยวที่หลากหลาย อยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันตกประมาณ
129
กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 194, 832 ตารางกิโลเมตร ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศรองจากนครราชสีมาและ
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จังหวัดเชียงใหม ภูมิประเทศสวนใหญเปนเขา มีทั้งปาโปรงและปาดิบ มีแมน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําแควนอย
แควใหญ แมน้ําแมกลอง มีแรธาตุที่สําคัญ คือ ดีบุก วุลแฟรม ตะกั่ว แบไบท และเหล็ก
สภาพเศรษฐกิจ ประชากรรอยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูก เลี้ยงสัตว การประมง
ดานอุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมเกษตร เชน อุตสาหกรรมน้ําตาลทราย อาหารสัตว มีการสงเสริมใหเปน
เมืองทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงนิเวศน รายไดเฉลี่ยประชากร/คน/ปงบประมาณ 63,219 บาท
1.4 วิสัยทัศนของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรีเปนองคกรที่สรางคุณภาพในการพัฒนาและบริการวิชาชีพ มีความ
รวมมือในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก เปนที่ยอมรับของสังคม มีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม สามารถนําไปประกอบอาชีพได อยูในสังคมอยางมีความสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.5 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา ใชเวลาใหเกิดคุณ
1.6 พันธกิจ
1. พัฒนาและบริการวิชาชีพใหกับชุมชนทองถิ่นทุกระดับ
2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพตอการบริการและพัฒนาทางวิชาการ
3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและคุณธรรม
4. ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.7 เปาหมาย
เปาหมาย และยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1.8 อัตลักษณ
ทักษะเยี่ยม เปยมบริการ
1.9 เอกลักษณ
ตลาดวิชาชีพของปวงชน
2. หลักสูตรการเรียนการสอน
เปนหลักสูตรที่กําหนดขึ้นเพื่อฝกอาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความ
ประสงคที่จะนําความรู ความชํานาญจากวิชาชีพที่ตนเองไดเรียนเพื่อนําไปประกอบอาชีพปรับปรุงงานเพิ่ม
ความรูพิเศษ และสามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได การฝกอบรมตามหลักสูตรนี้ จะมีทั้งภาคทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพนั้น ๆ และจัดเนนหนักในทางภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อผูเรียนจะไดสัมผัสกับงานจริง ๆ แลว
สามารถปฏิบัติได เมื่อจบหลักสูตร จุดเดนของหลักสูตรนี้คือ การครอบคลุมเนื้อหาซึ่งเพียงพอที่จะใหผูเรียน
สามารถเลือกวิชาเรียนตาง ๆ ไดตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง หลักสูตรที่เปดสอน
อยูในปจจุบัน คือ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ข
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Windows XP/Internet/Word/Excel/Power Point
2. สาขาวิชาเลขานุการ
- วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทองถิ่น
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- วิชาการสรางแบบเสื้อผาสตรี
- วิชาผลิตภัณฑจากผา
- วิชาเสื้อสมัยนิยม 1
- วิชาการปกลวดลาย
- วิชากางเกงชายสมัยนิยม 1
- วิชากระโปรงเบื้องตน
- วิชาเสื้อเบื้องตน
- วิชาการตัดเย็บกางเกง
- วิชาเสื้อพื้นเมือง
2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป
- วิชาซอย
– ดัดสมัยนิยม
- วิชาการแตงผมชายสมัยนิยม
- การนวดไทยเพื่อสุขภาพแบบราชสํานัก, แบบเชลยศักดิ์
- วิชาดอกไมประดิษฐจากผา, การจัดดอกไมสด
3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- วิชาอาหาร
– ขนม

1.
2.
-

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรี
วิชาการปฏิบัติเครื่องดนตรี
วิชาการขับรอง
สาขาวิชาหัตถกรรม
วิชางานเพนทมัดยอม และผาติก

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเทียบโอนประสบการณ มี 4 สาขาวิชา ไดแก
สาขาวิชาชางยนต
1. สาขางานยานยนต
2. สาขางานยานยนต (ทวิภาคี)
สาขาวิชาชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1. สาขาไฟฟากําลัง
2. สาขาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาพาณิชยกรรม

ค
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1. สาขาพณิชยการ
2. สาขาบัญชี
3. สาขาเลขานุการ
4. สาขาคอมพิวเตอร
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี และเทียบโอนประสบการณ
1. สาขางานกอสราง
2. สาขาเทคโนโยลีสํานักงาน
3. สาขาเทคนิคยานยนต
4. สาขาติดตั้งไฟฟา
5. สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร
6. สาขาบัญชี
7. สาขาคอมพิวเตอร
4. หลักสูตรอื่น ๆ
1. แกนมัธยม

5. งานโครงการพิเศษ
1. จัดฝกอบรมวิชาชีพแกประชาชนตามโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย
– พมา
(ปชด.)
2. จัดฝกอบรมวิชาชีพแกนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามโครงการ
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (ตชด.)
3. จัดฝกอบรมและบริการวิชาชีพ ตามโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (
Fix it Center)
4. ออกบริการชวยเหลือประชาชนตามโครงการกิจกรรมอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
5. จัดฝกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ ตามโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน
6. จัดฝกอบรมอาชีพและบริการวิชาชีพตามโครงการความรวมมือกับสํานักงานเทศบาลตาง ๆ
7. จัดฝกอบรมอาชีพแกผูพํานักอยูในศูนยพักพิงชั่วคราวบานตนยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัย
ฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
เพื่อ การประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา สําหรับวิทยาลัยสารพัดชาง 8 มาตรฐาน 45 ตัวบงชี้ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
พบวาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานซึ่งสรุปไดดังนี้
มาตรฐานดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

ง
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ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑกําหนดตามชั้นป จํานวน 486 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 576 คน (ออกกลางคัน จํานวน 39 คน)
คิดเปนรอยละ 90.50 เทียบกับเกณฑอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก (คาคะแนน 5.00)
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรีไดมีการจัดฝกงานใหกับนักเรียนนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีกาคัดเลือกสถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงาน ทําความรวมมือ
ในการสงผูเรียนเขาฝกงานโดยตรงกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยู มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการเขาฝกงาน
พรอมมีคูมือการฝกงาน สถานศึกษาจะมีนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน โดยครู
นิเทศ มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงานและจัดสถานศึกษามีสัมมนาการ
ฝกงานของผูเรียนเพื่อทราบผลการฝกงาน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1
และมีผลตามขอ 5 (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ ปวช. 3 มีจํานวนผูเขาทดสอบ จํานวน 81 คน
ผานการทดสอบ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 100 ระดับ ปวส. 2 มีจํานวนผูเขาทดสอบ จํานวน 76 คน
ผานการทดสอบ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังนั้น ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใน
ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ในปการศึกษา 2558 จํานวนผูเขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งหมดจํานวน 157
คน สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 100 เทียบกับเกณฑอยูในระดับคุณภาพ ดี
มาก (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V
– NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจํานวนผูเรียนทั้งหมด 81 คน มีผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขาทดสอบทั้งสิ้น จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 96.30 และมีผูเรียนที่มีผลการทดสอบผานเปน
จํานวนทั้งสิ้น 39 คน คิดเปนรอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบผานเทากับ รอยละ 50 คิดเปนระดับคา
คะแนน เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) มีจํานวนผูเรียนทั้งหมด 76 คน มีผูเรียนที่ลงทะเบียน
เขาทดสอบทั้งสิ้น จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 94.74 และมีผูเรียนที่มีผลการทดสอบผานเปนจํานวนทั้งสิ้น
51 คน คิดเปนรอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบผานเทากับ รอยละ 70.83 คิดเปนระดับคาคะแนน
เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก
สรุป ถารวมจํานวนนักเรียนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จะมีจํานวนผูเรียนทั้หมด 157 คน มีผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทั้งสิ้น จํานวน
150 คน คิดเปนรอยละ 95.54 และมีผูเรียนที่มีผลการทดสอบผานเปนจํานวนทั้งสิ้น 90 คน คิดเปนรอยละ
ของผูเรียนที่มีผลการทดสอบผานเทากับ รอยละ 60 คิดเปนระดับคาคะแนน เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V
– NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์
จํานวนนักเรียน / นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้น ปวช.3 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้น ปวส.2 ปการศึกษา 255 8 ที่ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V - NET) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 78 คน ผานเกณฑ 20 คน ผลการ
ประเมินโดยรวม คิดเปนรอยละ 25.64 เทียบกับเกณฑอยูในระดับคุณภาพ พอใช (2.56)
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินรอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับ
ปวช. มีผูเรียนเขาทดสอบ จํานวน 9 คน ผานการทดสอบ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 100 ในระดับ ปวส.
มีจํานวนนักศึกษาที่เขาทดสอบ จํานวน 64 คน ผานการทดสอบ จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 96 รวมผล
การประเมินผูเรียนที่เขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในปการศึกษา 2558 ทั้งสิ้นจํานวน 73 คน ผานการ
ประเมินมาตรฐานฝมือแรงงานจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 96 เทียบกับเกณฑอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก
(คาคะแนน 5)

ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ผลสัมฤทธิ์
จากการพัฒนานักเรียนนักศึกษา อยางเปนระบบสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ นักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 330 คน สําเร็จการศึกษาตามเกณฑจํานวน 133 คน
คิดเปนรอยละ 40.30 ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งผลการประกันอยูในเกณฑ พอใช (คาคะแนน 2.57)
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จกาศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ผลสัมฤทธิ์ ผูจบการศึกษาระดับ ปวช. มีงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ ที่ติดตามไดจํานวน
76 คน คิดเปนรอยละ 98.70 และผูจบการศึกษาระดับ ปวส. มีงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ ที่
ติดตามไดจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 100 ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ คิดเปนรอยละ 99.25 เทียบกับ
เกณฑอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก (5.00)
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน พบวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
มีคาเฉลี่ย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.6 โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5 อยูในระดับ ดีมาก (คา
คะแนน 5)
มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการดําเนินงานปฏิบัติตามประเด็นเกณฑการตัดสิน 4 ขอ ไดแก (ขอ 1),
(ขอ 2), (ขอ 3), (ขอ 4) อยูในระดับคุณภาพ ดี (คาคะแนน 4)
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูในปการศึกษา 2558 คิดเปนรอยละ 86.76 คา
คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน พบวา สถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประเมิน
โดยใหครูทุกคนใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ทําวิจัยเพื่อแกปญหาการ
เรียนการสอน นําผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน อยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5
ขอ (คาคะแนน 5)
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการที่สถานศึกษาไดดําเนินการอยางมีระบบ สงผลใหระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชามีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑทั้งหมดทุกรายวิชา ซึ่งผลการประเมินอยู
ในเกณฑ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี ไดมีการจัดฝกงานใหกับนักศึกษาในสถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และไดทําความรวมมือในการสงนักศึกษาเขา
ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน มีการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
ในระหวางการฝกงานวิทยาลัยฯจะมีการนิเทศการฝกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยครูนิเทศ
วิทยาลัยฯมีการวัดผลการฝกงานของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ และจัดโครงการสัมมนาการฝกงาน
ของผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนาเพื่อ
รับทราบผลการฝกงาน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5)
มาตรฐานดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินพบวา สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา หรือกรรมการ
วิทยาลัย ตามกฎหมายกําหนด มีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง ใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ และใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
วิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง และใหคณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย 4.81 คิดเปนรอยละ 96.2 อยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติ
ตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน พบวา อยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณในประเด็นการพิจารณาโดย
ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5) ซึ่งปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินพบวาสถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด มีการประชุมครู/บุคลากรทุกฝาย อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการประชุมผูปกครอง ผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง นําผลความคิดเห็นของผูเกี่ยวของทุกภาค
สวนไปใชในการพัฒนา มีการประเมินผลการบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการประเมินเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.8 อยูในระดับ ดีมาก ปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน
5)
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ผลประเมินพบวา วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรีมีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท มีการพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน และดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายและผูเรียน เขาถึง
และใชประโยชนจากฐานขอมูล การประเมินผลความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
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โดยครูและบุคลากรทุกฝายและนักเรียน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ย 4.00 โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ อยูใน
ระดับ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ดาน โดยมี
ความตระหนัก และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดาน
การทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูละ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการ
ประเมินผลและปรับปรุง และมีผลทําใหความเสี่ยงอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ
(คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินพบวา สถานศึกษาจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียน แตงตั้งครู
ที่ปรึกษา มีระบบเครือขายผูปกครอง มีแผนงานโครงการสงเสริมทุนการศึกษาใหผูเรียนและมีระบบดูแล
ผูเรียนกลุมเสี่ยง รวมทั้งสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ
(คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ
ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนวิทยบริการ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรีมีการแผนงานโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
มีการรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ มีประเมินความพึงพอใจมี คาเฉลี่ยที่ 4.25 และมีการนําผลการ
ประเมินในปการศึกษาที่ผานมาพัฒนาในปการศึกษา 2558 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ มีระดับคุณภาพอยูใน
ระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการที่สถานศึกษามีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร มาพัฒนาการ
จัดการ ศึกษาของสถานศึกษาในแตละแผนกนั้น โดยความพึงพอ มีคาเฉลี่ย 4.75 คิดเปนรอยละ 95 ซึ่งมีผล
การประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก (ปฏิบัติครบ 5 ขอ)
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สรุปภาพรวม วิทยาลัยผานเกณฑทุกขอ ไดระดับ ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ)
ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยผานเกณฑทุกขอ ไดระดับ ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ)
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี ไดมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายทั้งในประเทศ และหรือตางประเทศ พบวา อยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5) โดยปฏิบัติตามเกณฑ
ครบ 5 ขอ ดังนี้
มาตรฐานดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการดําเนินงานดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบทั้ง 5
ขอ มีคาคะแนน 5 คะแนน
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มาตรฐานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนและดําเนินการ ใหผูเรียนในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/
สาขางานจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของนักศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 72 ผลงาน แยกตามสาขาวิชา/สาขางาน รวมทั้งสงเสริมใหดําเนินการจัด
ประกวดผลงานและนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งระดับ ชุมชน จังหวัด ภาคและ
ระดับชาติ ผลการประเมินโดยรวมพบวา มีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบทั้ง 5 ขอ (คา
คะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาดําเนินงานตามโครงการมีการปรับปรุงแกไขตามวงจรคุณภาพ PDCA ทําใหผล
งานมีคุณคาสําหรับการนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอนในปการศึกษา 2558 มีผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ และงานวิจัย จํานวน 105 ชิ้น จากครูผูสอนไดนํามาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน มี
ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบทั้ง 5 ขอ (คาคะแนน 5)
มาตรฐานดานการปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม กับครู นักเรียน นักศึกษาทุกคน ตามแผนกวิชา ทุกสาขาวิชา จํานวน 11 โครงการ โดยปฏิบัติตาม
เกณฑครบ 5 ขอ โดยบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และบุคลากรวิทยาลัยฯ เขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ ไดจัด คิดเปนรอย
ละ 91.09 ผลการประเมินโดยรวมพบวา มีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบทั้ง 5 ขอ (คา
คะแนน 5)

ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขารวมโครงการกิจกรรม 6 โครงการ ไดจัดโดยใหผูเรียนและบุคลากรมี
สวนรวม คิดเปนรอยละ 89.72 อยูในเกณฑ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการใหกับครูและนักศึกษา
ทุกคน โดยจัดใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความสุขใจของแตละบุคคล ซึ่งผูเรียนและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคนไดเขารวมกิจกรรม และไดปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ขอ ผานเกณฑการตัดสินอยูในระดับ
ดีมาก มีคาคะแนน 5
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน พบวา สถานศึกษาใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหครู บุคลากรทุกฝาย ผูเรียน จัดทําแผนงานโครงการโดยการมีสวนรวม มีการประเมินผล เพื่อนําไปใช
ปรับปรุงการบริหารจัดการประเมินความพึงพอใจผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา อยูในระดับ ดีมาก โดย
ปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5)
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยดําเนินการผานเกณฑการประเมินอยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5) ซึ่งปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบ 5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สวนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้ และสวนที่ 2 การฝกอบรมวิชาชีพ 1 มาตรฐาน 10 ตัวบงชี้ มีผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5)
มาตรฐานการฝกอบรมวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินพบวา อยูในระดับดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน พบวา อยูในระดับดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูในปการศึกษา 2558 คิดเปนรอยละ 100 คา
คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5
ตัวบงชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลสัมฤทธิ์
จํานวนครูไดจัดการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติครบตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ อยูในเกณฑ ดีมาก (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการระดมทรัพยากรจากการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไดปฏิบัติการตาม
ประเด็น 4 ขอ ตามเกณฑการประเมินของอาชีวศึกษา ผลการประเมินระดับ ดี (คาคะแนน 4)
ตัวบงชี้ที่ 8.6 รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
จํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพสอดคลองกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งอยูในเกณฑ ดีมาก (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาไดจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตรงตามความตองการของชุมชน
สถานประกอบการ โดยระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ คิดเปนรอยละ 4 8.72 ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร อยูในเกณฑ ดีมาก โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5 (คาคะแนน 5)
ตัวบงชี้ที่ 8.8 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝกอบรม 2.00 ขึ้นไป
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ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางมีระบบ สงผลใหผู สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม 2.00 ขึ้นไป ปการศึกษา 2558 (รุนที่ 127 – รุนที่ 130) ผลการคํานวณ คิด
เปนรอยละ 97.54 ของผูสําเร็จการฝกอบรมทั้งหมด มีระดับคุณภาพคาคะแนน 5 อยูในระดับ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 8.9 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ผลสัมฤทธิ์
ผูลงทะเบียนเขาอบรม หลักสูตรระยะสั้นรุนที่ 127 – 130 มีผูลงทะเบียนอบรม 2,183 คน
และสําเร็จการอบรม 1,749 คน คิดเปนรอยละ 80.11 อยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 4.99)
ตัวบงชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช
ผลสัมฤทธิ์
ผูที่สําเร็จการฝกอบรมที่นําความรูความสามารถที่ไดรับจากการฝกอบรม นําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4. 58 คิดเปน
รอยละ 91.6 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5 (คาคะแนน 5)
4. จุดเดน – จุดที่ตองพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
จุดเดน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
- มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม การนิเทศติดตาม การวิจัยในชั้นเรียน อยางเปนระบบ
- มีโครงการในการสงเสริมใหผูเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นหลายโครงการ
- มีระบบการชวยเหลือในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหคําแนะนํา ชี้แจงในดานตาง ๆ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ที่มีตอคุณภาพตอผูเรียนใน
3 ดาน ไมวาจะเปน ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและดานสมรรถนะอาชีพ วิทยาลัยไดทําความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ และหนวยงาน ชุมชน มากกวา 5 แหง
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขางานและแตละหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
- เพื่อทดสอบความรูตามหลักสูตร โดยมีหลักการทดสอบความรูแยกเปนชุดวิชาตางๆ ในระดับชั้น
ปวช. และ ปวส. เปนการวัดความรูพื้นฐานทั่วไป และความรูวิชาชีพพื้นฐาน (แยกตามประเภทวิชา/
สาขาวิชา) โดยสามารถนําผลการสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียนระดับชาติได
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
- วิทยาลัยไดจัดกิจกรรม/โครงการดานการใชภาษาอังกฤษที่หลากหลายใหกับนักเรียน นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
- มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม การนิเทศติดตาม การวิจัยในชั้นเรียน อยางเปนระบบ
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- มีโครงการในการสงเสริมใหผูเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นหลายโครงการ
- มีระบบการชวยเหลือในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหคําแนะนํา ชี้แจงในดานตางๆ
- วิทยาลัยมีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 1 สาขา
- วิทยาลัยมีสาขาที่ดําเนินการทดสอบ จํานวน 3 สาขา
ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
- มีการประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษา/ผูปกครองเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ทุกภาคเรียน
- มีครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําโดยเฉลี่ย 20 คน ตอครู 1 คน
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จกาศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
- ในระดับ ปวช. สถานศึกษาไดจัดการศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาตอในระดับสูงขึ้นและ
นักศึกษาที่ไดศึกษาตอก็มีงานทําทั้งหมด
- ในระดับ ปวส. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาเลือกในการศึกษาตอและเลือก
ทํางาน รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดไปเปนเจาของกิจการ
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
- สถานศึกษาไดมีการทําแบสอบถามเพื่อใชในการติดตามผลของนักเรียนที่จบการศึกษาและมีงานทํา
อยางตอเนื่องในทุก ๆ ป การศึกษาที่นักเรียนจบไป จึงทําใหทราบถึงความตองการของสถานปรกอบการที่มี
ตอนักเรียนที่รับเขาทํางาน วามีขอใดบางที่ดีและมีขอใดบางที่ตองปรับปรุง

- ไมมี
- ไมมี

จุดที่ตองพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
การลดการออกกลางคันของนักศึกษา
มีระบบการสอนซอมเสริมกอนสอบปลายภาคที่เขมแข็งกวาที่เปนอยู
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ควรจัดทําตารางการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติมในชวงวันจันทร-วันศุกร และ
พัฒนาอยางเขม ชวงใกลสอบในวันเสาร-อาทิตย
- ควรมีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนที่เรียนออน เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจหลักการในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
- เสริมแรงจูงใจ เชน รางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ
ในการจัดการเรียนการสอน ในแตละรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
- ผูเรียนสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษาชาง จึงใหความสําคัญดานภาษาอังกฤษนอย
ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
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การลดการออกกลางคันของนักศึกษา
มีระบบการสอนซอมเสริมกอนสอบปลายภาคที่เขมแข็งกวาที่เปนอยู
ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
- มีระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาใหทันสมัยโดยใชระบบสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จกาศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
- การเก็บขอมูลแตละครั้งแบบสอบถามกลับมาลาชา พรอมทั้งนักศึกษาที่จบไปเปลี่ยนที่อยูทําให
ไปรษณียบัตรถูกตีกลับ รวมถึงการเปลี่ยนที่ทํางานของนักศึกษาดวย
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
- สถานศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อใชในการติดตามผลแตเนื่องจากมีสถานประกอบการบางแหง
ไมทําแบบสอบถามและตอบกลับจึงทําใหไมทราบผลการติดตามและขอปรับปรุง
จุดเดน

มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
จํานวนสถานประกอบการมีมาก
มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน
สถานประกอบการอยูใกลๆกับสถานศึกษา
นักศึกษาฝกงานตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
- ทราบขอมูลของครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา และรอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ตามรายวิชา เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- สถานศึกษามีความพึงพอใจที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ ดีมาก มีแผนการสอน
ที่ครบทุกรายวิชา มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และทําการบันทึกหลังการสอน อีกทั้งมีการทํา
การวิจัยหาขอผิดพลาดและทําการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการเรียนการสอนเสมอ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- มีโครงการจัดทําการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- มีสถิติการใชการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
- จํานวนสถานประกอบการในการฝกงานมีจํานวนมาก
- มีการนิเทศการฝกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการอยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห
- สถานประกอบการใหความรวมมือเปนอยางดี และอยูใกลกับสถานศึกษาเปนสวนใหญ
จุดที่ตองพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ - สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียนยังไมครอบคลุมทุกสถานประกอบการ
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- บางแผนกวิชาในสถานศึกษายังไมมีการพัฒนาหลักสูตรใหกับความตองของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
- ยังมีครูผูสอนบางทานที่ยังไมทําแผนการจัดการเรียนรู และตองพัฒนาในภาคเรียนตอไป
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- ควรมีการวิจัยที่ตรงกับสายการสอนเสมอ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ตองมีการปรับปรุงแกไขการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ใหมีความเหมาะสมกับ
รายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงานและ ทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางานโดยกําหนดกฎเกณฑชัดเจน
ควรจัดการเชิดชูสถานประกอบการ ที่รวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หรือฝกงาน เพื่อเสริมสราง
กําลังใจ
จุดเดน

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
คณะกรรมการใหความรวมมือและสนับสนุน และปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
สถานศึกษาไดแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป จากการมีสวนรวมของทุกฝาย
ทําใหสถานศึกษามีแนวทางในการดําเนินงานที่สอดคลองและครอบคลุมกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายจังหวัด
สถานศึกษามีทิศทางและแนวทางในการดํา
เนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละ
ปงบประมาณ ที่สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ
ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ สามารถใชแผนเปน
เครื่องมือในการควบคุมกํากับติดตามในการใช งบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สถานศึกษามีแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
- สถานศึกษามีแผนงานโครงการครอบคลุม ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณ
ของสถานศึกษา ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผลงานของครู ผูเรียนไดรับรางวัล มีผล
การปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ฑ
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- ผูบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนางาน มีคุณภาพการบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผน
ยุทธศาสตร และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี มีคุณธรรม
จริยธรรม ใหมากขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
- สถานศึกษาปฏิบัติไดครบทุกขอ
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เปนระบบ
- ครูและบุคลากรทุกฝายรวมทั้งนักเรียนนักศึกษามีความเขาใจ และใหความรวมมือในการเขาใช
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเปนอยางดี
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
- สถานศึกษามีแผนงานอยางชัดเจนและมีการสนับแผนงาน ขอมูล จากฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการบริหารงานความเสี่ยงทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดาน
สังคม ดานการพนันและการมั่วสุม
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบและ
กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามเกณฑที่กําหนดใหมากที่สุด
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนวิทยบริการ
- ไมมี
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
- สถานศึกษามีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร มาสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ภายในแผนกวิชาไดเพียงพอและตอบสนองตอการใชงานไดตลอด
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ไมมี
ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
- วิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําปและดําเนินการตามแผนงาน
โครงการอยางชัดเจน โดยมุงเนนการพัฒนางานวิชาการ งานบริการวิชาชีพ โครงงาน สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานการเงิน งานวางแผนและงานพัสดุดําเนินงานตามระเบียบอยางครบถวนถูกตอง
การจัดสรรงบประมาณตาง ๆ จะกระทําในรูปคณะกรรมการ ทําใหเกิดเปนระบบธรรมาภิบาล
อยางสมบูรณ
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ
- วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี เห็นความสําคัญในเรื่องการใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ในการจัดการอาชีวศึกษา โดยมุงที่จะพัฒนาองคกรรวมกัน ใหสอดคลองกับบริบทขององคกรทั้ง 2 ฝายใน
สวนของวิทยาลัยฯ มุงเนนในการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร, ผูเรียน, วัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม บรรลุถึง
เอกลักษณของสถานศึกษาที่กําหนดไววา จะตองกาวสูความเปน “ตลาดวิชาชีพ เพื่อปวงชน”

ฒ
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- ไมมี

จุดที่ตองพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
การปฏิบัติงานของแตละงานตองสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกัน
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานใหครบทุกกิจกรรม โครงการ
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
- การปฏิบัติงานของแตละฝาย/แตละแผนก ตองสอดคลองกันและเปนไปในทางเดียวกัน
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
- ตองบูรณาการระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
- ควรมีการตรวจสอบขอมูลนักเรียนใหมจากสถานศึกษาเดิม เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงานความ
เสี่ยงทั้ง 5 ดาน
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ระบบสารสนเทศ ระหวางสถานศึกษา ครู ผูเรียน และผูปกครอง
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนวิทยบริการ
วิทยาลัยฯปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตวิทยาลัยใหประสิทธิมากกวา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา คณะ
ครูเจาหนาที่ บุคคลภายนอกไดใชคนควา
วิทยาลัยควรปรับปรุงระบบโทรศัพทเพราะไมสามารถติดตอกับแผนกวิชาและงานภายในไดสะดวก
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
- ถาสถานศึกษาไมมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร ที่มีความทันสมัยมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนขาดการเรียนรู ไมทันในเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกิดขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ไมมี
ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
- จัดทําระบบสารสนเทศดานการบริหารการเงินใหสมบูรณ
- ควบคุมการเบิกจายใหเหมาะสมตามแผนงานอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ
- ควรจัดทําแผนงาน เรื่องการระดมทรัพยากรรวมกับหนวยงานองคกรตางประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อ
พัฒนาบุคลากร, ผูเรียน, สถานศึกษา ใหสามารถรับความรวมมือของประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดเดน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
- สถานศึกษามีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ
ภายใตโครงการการบริการวิชาชีพสูชุมชน โครงการ 108 อาชีพ โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน

ณ
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โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) มีหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชนทําความรวมมือใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพมากกวา 34 หนวยงาน มีกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวา
130 กิจกรรม และมีผูเขารับบริการมากกวา 20,000 คนตอป
จุดที่ตองพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
- สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. มีสวนรวมในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพใหเพิ่มมากขึ้น และใหครบทุกสาขาวิชา
- ใหนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ออกหนวยบริการครบทุกรายวิชา
จุดเดน

มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน
- วิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําโครงงาน และสิ่งประดิษฐอยางเปนระบบรวมถึงความ
พรอมของนักศึกษาที่ไดรับความรูจากการอบรมการทําวิจับ๕บทและสงเสริมใหมีการจัดประกวดโครงงาน
และจัดแสดงเผยแพรแกผูที่สนใจในงานเปดบานวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
- มีการจัดทําแผนงานและโครงการสนับสนุนงานวิจัยของครูผูสอน
- มีผูรับผิดชอบโครงการหัวหนางานที่อยูในความควบคุมดูแลของรองผูอํานวยการฝายแผนงาน และ
ความรวมมือ
- สถานศึกษาไดเชิญวิทยากรมาใหความรูครูในการจัดทํางานวิจัยของครู เพื่อแกปญหาการจัดการ
เรียนการสอน ทําใหครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น
จุดที่ตองพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน
- ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ยังไดรับการเผยแพรทาง
วารสาร หนังสือพิมพ และการประกวดมีนอย รวมถึงระยะเวลาจัดทําโครงการนอยไปจึงไมสามารถนํา
โครงการไปใชประโยชนยังชุมชนไดอยางเต็มที่
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
- สถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ที่มีการเนนความรูดาน
การวิจัย เพื่อใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและควรสนับสนุนใหมีการจัดประกวดผลงานที่เปน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของครูที่นําไปใชประโยชน เพื่อเปนแรงกระตุนและจูงใจ
ใหครูทํางานวิจัย เพื่อใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ในทุกปการศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

ด
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จุดเดน

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมในแตละกิจกรรมเปนอยางดี
- นักเรียน นักศึกษา มีศักยภาพในการเปนผูนําที่ดี ซึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายได
เปนอยางดีและบรรลุวัตถุประสงค
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน/นักศึกษา ใหความสําคัญในดานการปลูกฝงจิตสํานึก และเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น
นักเรียน/นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการดําเนินจัดกิจกรรมดวยตนเอง
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
- มีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการของสถานศึกษา ที่จัดใหผูเรียน ครู บุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและ
นันทนาการของสถานศึกษาโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ไมมี
จุดที่ตองพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- จํานวนนักเรียน นักศึกษา แตละภาคเรียนมีจํานวนไมเทากันเนื่องจากมีนักเรียน นักศึกษา ออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ไมสามารถเรียกกลับมารวมกิจกรรมไดทุกกิจกรรม
- โดยมีแนวทางการปรับปรุง ซึ่งวิทยาลัยฯ จะดําเนินการจัดกิจกรรมใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
นักเรียนนักศึกษาที่ฝกงานในสถานประกอบการไมไดเขารวมกิจกรรม จึงทําใหขาดความรู ความ
เขาใจการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ขาดการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณใน
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
- จัดโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ไมมี
จุดเดน
ตอเนื่อง

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
- ไมมี

ต
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ตอเนื่อง
- ไมมี

จุดที่ตองพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

5. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยฯจึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของ
แผนงานโครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังนี้
5.1 แผนผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
- โครงการสอนซอมเสริมกอนการสอบปลายภาค
- โครงการวิเคราะหผูเรียน เพื่อการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียน
- โครงการเรียนรูนอกสถานที่
- โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาทักษะความรูใหกับนักเรียน
- โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
- โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาที่จบเขาทํางาน
ในสถานประกอบการ
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
- โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพื่อเตรียมสอบ
V-NET ประจําป 2558
5.2 แผนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
- โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญ และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
- โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
- โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลรายวิชา
- โครงการจัดทําหลักสูตรบริการชุมชน
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน
- โครงการจัดตั้ง
Software House
- โครงการติดตามการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
5.3 แผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ป (2556-2559)
- โครงการความรวมมือสรางเครือขายจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

ถ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2558

- โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
- โครงการติดตามความรวมมือของสถานศึกษากับหนวยงานภายนอกสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ
- โครงการปรับปรุงระบบ
IT งานดูแลผูเรียน บูรณาการงานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งาน
แนะแนว งานทะเบียน
5.4 แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ
โครงการ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
- โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน
- โครงการบริการวิชาชีพและพัฒนาชุมชน
- โครงการบริการ 108 อาชีพ
- โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย-พมา (ปชด.)
- โครงการฝกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนโครงการพระราชดําริ (ตชด.)
- โครงการพี่สอนนอง
- โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแกผูดอยโอกาส
- โครงการจัดนิทรรศการและการแขงขันทักษะวิชาชีพ
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
5.5 แผนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
- โครงการสิ่งประดิษฐ
- โครงงานวิทยาศาสตร
- โครงการการทําโครงงานของผูเรียน
5.6 แผนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
- โครงการพัฒนาผูเรียนทางดานคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการพัฒนาผูเรียนดานสุขภาพและบุคลิกภาพ
- โครงการพัฒนาผูเรียนดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.7 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูการประกันคุณภาพ
- โครงการอบรมสรางความรูความเขาใจดานประกันคุณภาพ
5.8 แผนการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาที่จบเขาทํางาน
ในสถานประกอบการ
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
- โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญ และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
- โครงการสํารวจความตองการพัฒนาตามแผนกวิชา
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