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ค ำน ำ 

 
 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามวัตถุประสงค์ของการรายงานการ
ประเมินตนเอง  
  อนึ่ง ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หน้า 3 เล่ม 135 ตอนท่ี 1 ก วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด  พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยมี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น 
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจ าปี 2540 , 2557 และ 2560 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มีหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและประเทศ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความ
เป็นมืออาชีพ พัฒนาการศึกษาวิจัย การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ บรรลุเป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ประกอบด้วย  
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามวัตถุประสงค์ของการรายงานการประเมินตนเอง ตามเจตนารมย์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : วิทยาลยัสารพัดช่างกาญจนบุรี 
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ค ำชี้แจง 

 
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็นการประเมิน 25 ข้อการประเมิน ซึ่งมีสาระส าคัญของการประเมินดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  1.1 ด้านความรู้       จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
   1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา    จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ    จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 
  2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ   จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
  3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 
  วิทยาลัยฯ น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิท ยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 25 ข้อการประเมิน มาใช้เป็นแนวทางขับเคล่ือนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อน าการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นกลไก
ส าคัญในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุ
เป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
  โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินดังนี้  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  79.29 
   ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้     78.75 
   ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   78.75 
   ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 80.38 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา       99.67 
   ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา            100.00 
   ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา          100.00 
   ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ    98.67 
   ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ           100.00 
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  มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้     92.50 
   ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    100.00 
   ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 85.00 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    90.49 
 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
   ด้านท่ี 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา   39.80 
   ด้านท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  10.00 
   ด้านท่ี 3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา   20.00 
   ด้านท่ี 4 การมีส่วนร่วม     10.00 
   ด้านท่ี 5 ปัจจัยพื้นฐาน        9.60 
   ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการประเมินในภาพรวม  89.40 
 จุดเด่นของสถานศึกษา คือ สถานศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มีผลการประเมิน
องค์การมาตรฐานในระดับภาค และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา ให้บริการชุมชน บริการวิชาการ และ
บริการวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชา สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย และสถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับภาคเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
  จุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา คือ จ านวนผู้เรียนแรกเข้า กับจ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา  
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าศึกษามีจ านวนมาก แต่นักเรียน นักศึกษาท่ีจบ
การศึกษามีจ านวนน้อย ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยการเข้าใช้ห้องสมุดให้ได้เกินกว่าร้อยละ 
80.00 และควรเพิ่มสาขาและผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของสถานศึกษา คือ ส่งเสริมการจัดกระบวนการดูแลแนะแนวผู้เรียน
ของสถานศึกษา ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยการจัดท าโครงการระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง การติดตาม
นักเรียน นักศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ส่งเสริมจัดกิจกรรม / 
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนน านักเรียน เข้าศึกษาค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติม  
ในห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ และส่งเสริม สนับสนุน หาทุนในการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 
1. กำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำของสถำนศกึษำ 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ประเภทสถานศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. จ านวนสาขา ปวช. 7 สาขา
จ านวนสาขา ปวส. 6 สาขา จ านวนผู้เรียน ปวช. 710 คน จ านวนผู้เรียน ปวส. 195 คน ครูผู้สอน 44 คน 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.40 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 79.60 ด้านหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ด้านการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด้านปัจจัยพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 96.00  
ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
    - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีส าเร็จการศึกษาของรุ่น จ านวน 210 คน 
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.50 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 1 อยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา  
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
    - ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน 
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดผลการประเมิน 3 ดาว เทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
ค่าคะแนนเท่ากับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
  3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
    - มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และ
ผลงานช่ือ ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้ าว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค เทียบกับเกณฑ์ 
การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
   4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
    - มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
และทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เทียบกับเกณฑ์ 
การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 4 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
  5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
    - ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้ เรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 95.94 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน
เท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  
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   6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
    - ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 62.16 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
  7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
    - ผู้ส า เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมด 
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 93.21 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเย่ียม 
  8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
    - ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ได้รับผล
การประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 5  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  
  9. การบริการชุมชนและจิตอาสา  
    - ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ 
บริการวิชาชีพ เช่น การออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล จังหวัดเคล่ือนท่ี 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการตรวจรถตู้ เข้าร่วมกิจกรรมอาสา เช่น 
กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน ได้แก่ เครื่องสีข้าว
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
    - ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร มีจ านวน 
8 สาขาวิชา (13 สาขางาน) มีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร เข้ามามีส่วนร่วมของสถานประกอบการ  
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ น าไปใช้ในการเรียนการสอนและการอบรม โดยมีระบบการนิเทศ ติดตามและนิเทศ
การสอน โดยหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน ภาคเรียนท่ี 1/2562 จ านวน 10 หลักสูตร ภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 11 หลักสูตร 
รวมทั้งส้ิน 21 หลักสูตร  
  2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม  
    - จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 8 สาขา จากท้ังหมด 
9 สาขา คิดเป็นร้อยละ 88.89  
  3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
    - จ านวนครูผู้สอน 44 คน มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบั ติ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ท่ีหลากหลาย ได้แก่ PjBL , Active Learning , STEM Education , การสอนเป็นเรื่อง สอนเป็น ช้ินงาน  
สอนเป็นโครงการตามสภาพรายวิชา มีการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสม และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดแนวทางการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกรายวิชา / ทุกคน  
   4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน  
    - จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท้ังหมด 44 คน จากครูผู้สอนท้ังหมด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  5. การจัดการเรียนการสอน  
    - ครูผู้สอนท้ังส้ิน 44 คน เป็นครูผู้สอนท่ีสอนวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จัดการเรียน
การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จัดท าวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  6. การบริหารจัดการช้ันเรียน  
    - ครูผู้สอนท้ังส้ิน จ านวน 44 คน มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 93.18  
  7. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
    - จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 44 ห้องเรียน 
จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 44 
ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
  8. การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ  
    - จ านวนครูท้ังส้ิน 44 คน มีครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง ต่อปี จ านวน 44 คน 
ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 44 คน 
ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 94.55  
  9. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
    - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 151/2562 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
ท่ี 264/2560 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2560 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 647/2561 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2561 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยมีการเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง และผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS)  
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  10. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    - ผู้บริหารจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ และน ามาใช้บริหารจัดการสถานศึกษา 
ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัย www.kanpoly.ac.th มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการสถานศึกษา 
ท่ีหลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์ ส่ือสังคมออนไลน์ ระบบ RMS 2016 สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ สอดคล้องตามแผนงานโครงการ มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผลการประเมิน 4.09 และมีการน าผลการประเมินมาพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น โดยการติดต้ัง Server ให้มีความรวดเร็ว  
  11. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    - สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการวางแผนในการ
จัดการ มีการจัดการเรียนการสอน มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ และมีการสรุปรายงานผล
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา โดยในระดับ ปวส. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
100% มีการด าเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี มีการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ มีการท า MOU มีการจัดท าแผนการเรียน  
มีการประชาสัมพันธ์และแนะแนวผู้เรียน มีการคัดเลือกผู้เรียน ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ มีการนิเทศ การวัดผล
ประเมินผล การส าเร็จการศึกษา ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา และสรุปผลการด าเนินงานของการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  12. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
    - สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรส าหรับนักเรียน นักศึกษา  
มีเครือข่ายร่วมมือกับส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สถานศึกษาจัดให้มี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 85.71 มีการระดมทุนการศึกษา  
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
และสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนโครงการระดมทุนการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา  
 13. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
    - อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือฟาร์ม และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการ 
มีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวก ตามแผนงาน โครงการ
ท่ีก าหนด สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน  
หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวก
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
 14. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
    - สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับการใช้งานในสถานศึกษา มีระบบส่งก าลัง 
ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย มีระบบประปา มีถังน้ าด่ืมและระบบเครื่องกรองน้ าเพียงพอต่อความต้องการ 
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มีถนน ช่องทางเดินพร้อมหลังคาคลุม ระบบคมนาคมภายในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า 
ระบบก าจัดขยะและรายงานผลการก าจัดขยะเป็นปัจจุบัน มีระบบการส่ือสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย  
ใช้โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายนอก โทรสาร ส่ือสังคมออนไลน์ โปรแกรมไลน์ เฟสบุ๊ค ระบบสารบรรณ
อิ เล็กทรอนิกส์ ระบบ RMS ระบบ SMS ติดต่อส่ือสารสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย มีระบบรักษา 
ความปลอดภัย ยามรักษาการณ์ ครูเวรประจ าวัน ระบบกล้องวงจรปิดท้ังในและนอกสถานศึกษา  
 15. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
   - สถานศึกษา จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ โครงการ 
รักการอ่าน จัดสภาพแวดล้อมศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้สนใจท่ัวไป มีหนังสือจ านวน 15,398 เล่ม เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน ใช้ระบบสืบค้น 
โปรแกรม Public Library Services V.3 ในการสืบค้นข้อมูลหนังสือ จ านวนผู้เรียนท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุด 
คิดเป็นร้อยละ 60.07 มีห้องเรียนเฉพาะทาง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่องานออกแบบยานยนต์ ห้องปฏิบัติการสร้าง Application เพื่อการส่ือสารและเช่ือมต่อแบบใช้สายและ 
ไร้สาย ห้องเรียนทันสมัยแบบอินเตอร์แอคทีฟ พร้อมซอฟแวร์บันทึกการสอนออโต้เร็คคอร์ดต้ิง แสดงผลแบบ 
HTML LINK ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับงานบัญชี ห้องปฏิบัติการสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการ
ดนตรี  
 16. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
   - สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน  
มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 300 Mbps ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานของสถานศึกษา ระบบสารสนเทศ
เช่ือมโยงการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ น ามาใช้บริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารงาน
บุคลากรด้วยระบบ RMS 2016 และการบริหาร จัดการนัก เรียน นัก ศึกษาด้วยระบบโปรแกรม  
ศธ 02 ออนไลน์ มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการกับภายนอกสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์
สถานศึกษา www.kanpoly.ca.th และเฟสบุ๊คของสถานศึกษา  
 
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 1. การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ  
   - จ านวนครูท้ังส้ิน 44 คน มีครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง ต่อปี จ านวน 44 คน 
ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 44 คน 
ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 94.55  
  2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 151/2562 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562  
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี ท่ี 264/2560 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2560 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 647/2561 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2561 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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โดยมีการเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง และผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS)  
 3. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
   - ผู้บริหารจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ และน ามาใช้บริหารจัดการสถานศึกษา 
ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัย www.kanpoly.ac.th มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการสถานศึกษา 
ท่ีหลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์ ส่ือสังคมออนไลน์ ระบบ RMS 2016 สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ สอดคล้องตามแผนงานโครงการ มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผลการประเมิน 4.09 และมีการน าผลการประเมินมาพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น โดยการติดต้ัง Server ให้มีความรวดเร็ว  
 4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
   - สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรส าหรับนักเรียน นักศึกษา  
มีเครือข่ายร่วมมือกับส านักวิ จัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สถานศึกษาจัดให้มี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 85.71 มีการระดมทุนการศึกษา  
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
และสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนโครงการระดมทุนการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา  
 5. การบริการชุมชนและจิตอาสา  
   - ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ 
บริการวิชาชีพ เช่น การออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล จังหวัดเคล่ือนท่ี 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการตรวจรถตู้ เข้าร่วมกิจกรรมอาสา เช่น 
กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน ได้แก่ เครื่องสีข้าว
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 6. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
   - สถานศึกษามีผลงานส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้ าว้า ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ในการประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ระหว่างวันท่ี 7-10 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับภาค ภาคกลาง ในการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันท่ี 5-8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี และระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันท่ี 12-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัย- 
การอาชีพกาญจนบุรี  
 7. การจัดการเรียนการสอน  
   - ครูผู้สอนท้ังส้ิน 44 คน เป็นครูผู้สอนท่ีสอนวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จัดการเรียน
การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริง ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
จัดท าวิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  จ านวน 44 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
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  1.2 จุดเด่น 
  1. สถานศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มี ทักษะ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ผ่านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มีผลการประเมินองค์การมาตรฐานในระดับ
ภาค และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ 
นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา ให้บริการชุมชน บริการวิชาการ และบริการวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
  2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  3. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจั ย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค 
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 
  1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. จ านวนผู้เรียนแรกเข้า กับจ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จ านวน
นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าศึกษามีจ านวนมาก แต่นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษามีจ านวนน้อย 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยการเข้าใช้ห้องสมุดให้ได้เกินกว่าร้อยละ 80.00 
  3. เพิ่มสาขาและผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 
  1.4 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนำ 
  1. จัดกระบวนการดูแลแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยการจัดท า
โครงการระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง การติดตามนักเรียน นักศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการ 
เย่ียมบ้าน หอพัก บ้านเช่า 
  2. จัดกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนน านักเรียน เข้าศึกษา
ค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติม ในห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน หาทุนในการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 
 2. กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แกผู่้มีส่วนเกีย่วข้องและสถำนประกอบกำร 
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ด าเนินการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี เป็นบ้านหลังท่ีสองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ท่ีมีความเป็นสถานศึกษาคุณธรรมน าความรู้คู่ชุมชน  
เป่ียมล้นงานบริการเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ บุคลากรและผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งความเป็น
มืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่สากล” จึงมุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีตรงกับความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ ภายใต้แนวคิด ผู้เรียนอยากเรียน
อะไรต้องได้เรียน จัดสภาพแวดล้อมท่ี เอื้ อ ต่อการเรียนรู้  เป็นเสมือนบ้านหลัง ท่ีสอง ท่ีให้ความรู้   
ทักษะ ประสบการณ์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมน าความรู้ มีใจรักในงานบริการ  
สร้างโอกาสในการออกบริการชุมชนตามโครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นบุคคลมืออาชีพ มีเทคนิควิธีการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ใช้กระบวน 
การเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน การสอนเป็นเรื่อง เป็นช้ินงาน เป็นโครงการ มีการฝึกงาน หรือ  
ฝึกอาชีพ ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องและสถานประกอบการ จึงเช่ือมั่นได้ว่าผู้ เรียน 
ท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีทุกหลักสูตร เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ มีประสบการณ์ 
พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
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3. กำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำทีบ่รรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนตน้สงักดั 
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ท่ีเป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของ
ประเทศและภาคเอกชน โดยบูรณาการพันธกิจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แปลงเป็นนโยบาย
ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 
  1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
  วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาสายอาชีพตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน พัฒนาแผน 
การเรียน/แผนการสอน/หลักสูตรรายวิชา ให้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของ 
สถานประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชน สังคม เช่น โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ โครงการพี่สอนน้อง โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ E to E  
 

  2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
  วิทยาลัยฯ พัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ภายใต้ความต้องการของ 
สถานประกอบการ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินโครงการอบรมวิชาชีพริมชายแดน โครงการอบรมผู้เรียน 
สายวิชาชีพให้มีภาษาท่ีสอง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมาร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนสู่สากล 
 

  3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
  วิทยาลัยฯ ท าความร่วมมือกับองค์กร Adventist Development and Relief Agency หรือ 
ADRA Thailand ในการอบรมวิชาชีพให้กับ ผู้พ านักในศูนย์พักพิ ง ช่ัวคราวชายแดนไทย-เมียนมาร์   
อย่างต่อเนื่อง สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาสายอาชีพ โดยการให้การอบรมวิชาชีพกับนักเรียนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน นักเรียนในโรงเรียนกองทุนการศึกษา นักเรียนพิการ และผู้ต้องขัง 
 

  4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 
  วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ ระบบทวิภาคี ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ระบบภาคสมทบ และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ส าหรับประชาชนท่ัวไป และส าหรับนักเรียนตามหลักสูตร 
แกนมัธยมศึกษา 
 

 5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
  วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 100% ในระดับ ปวส. มีการลงนามความร่วมมือ 
(MOU) กับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ สร้างเครือข่ายคว ามร่วมมือให้สถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการฝึกร่วมกัน 
 

 6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาอาชีพ บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับทุนวิจัย 
นักเรียน นักศึกษามีผลงานการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
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  7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ ม่ันคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
  วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ จัดท าแผนพัฒนาตนเอง จัดส่งให้เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
การจัดการเรียนการสอน เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้การสนับสนุนในการท าผลงานเพื่อขอมีหรือเล่ือน 
วิทยฐานะ และการเล่ือนเงินเดือน 
 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ได้แก่ โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
  - ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
       ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
ชุมชนท่ีห่างไกล เพื่อเป็นการพัฒนาสังคม และให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้รับความรู้ และได้รับบริการจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในหลากหลายสาขาวิชา รวมท้ังได้รับการบริการจากภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน 
มีความสุข พัฒนาชุมชนท่ีตนเองอยู่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกท้ังยังเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
 
  - วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพจากสถานศึกษา และจากภาครัฐโดยท่ัวถึงเท่าเทียม 
       2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้ออกฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
       3. เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  - กรอบแนวคิด (ถ้ำมี) 
        ตัวแปรต้น : การให้บริการวิชาการและวิชาชีพกับสังคมชุมชน 
              - การให้บริการชุมชน 
              - การฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
        ตัวแปรตาม : ผลท่ีเกิดกับประชาชน / ชุมชน 
              - ประชาชนได้รับบริการฟร ี
              - ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
              - น าความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 
              - นักเรียน นกัศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์จริง 
              - ปลูกฝังความเป็นจิตอาสา 
 
  - วิธีกำรด ำเนินงำน 
       1. จัดท าโครงการจัดท าแผนบริการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน โดยให้หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ท่ีมีความประสงค์จะให้วิทยาลัยฯ ไปออกหน่วยบริการ มาร่วมกันจัดท าแผนบริการชุมชน เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของวัน เวลา และรายวิชาท่ีจะออกให้บริการ 
       2. ประชุมตัวแทนหน่วยงาน ก าหนดรายวิชา วัน เวลา สถานท่ี ในการออกให้บริการ 
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       3. ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
       4. ออกให้บริการตามแผนปฏิบัติการท่ีลงนามความร่วมมือ 
       5. ตรวจสอบ นิเทศ การด าเนินงาน 
      6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
       7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 
  - ผลกำรด ำเนินงำน 
       หน่วยงานองค์การจากภาครัฐ และเอกชน ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 หน่วยงาน 
จ านวนการออกให้บริการมากกว่า 250 ครั้งต่อปี มีการบูรณาการโครงการตามนโยบายต่าง ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ 
 
  - ประโยชน์ที่ได้รับ 
       1. ประชาชนได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพจากสถานศึกษาโดยท่ัวถึง เท่าเทียม 
       2. นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้ออกฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
       3. สังคม ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
 

2.1 ข้อมูลพืน้เกี่ยวกบัสถำนศกึษำ 
  ที่อยู ่
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 179 หมู่ 1 ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
  โทรศัพท์ 034-520586 , 064-8562239  โทรสาร 034-520554 
  E-mail kan_poly@outlook.com  Website www.kanpoly.ac.th 
 
  ประวัติสถำนศึกษำ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี : ช่ือเดิมโรงเรียนสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดกองโรงเรียนฝึกฝน
อาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2521 บนเนื้อท่ี 18 ไร่  
2 งาน 83.7 ตารางวา โดยก่อสร้างอาคารเรียน ในท่ีราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กจ.10 ต้ังอยู่เลขท่ี 
179 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 034-520586 
064-8562239 โทรสาร 034-520554 เปิดสอนโดยเรียงตามล าดับดังนี้ 
  8 ตุลาคม 2522 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง ให้แก่ประชาชนท่ัวไป รุ่นแรก 
มี 6 แผนกวิชา แผนกวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาช่างตัดเส้ือสตรี แผนกวิชา
เสริมสวย แผนกวิชาบัญชี และแผนกวิชาพิมพ์ดีด 
       ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) 2 สาขา คือ สาขาวิชา 
ช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      การศึกษา 2527 มีโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับบริษัท โอซีซี มหาชน จ ากัด 
เพื่อสอนแต่งหน้าให้นักศึกษาแผนกเสริมสวย ปีละ 3 รุ่น ๆ ละ 50 - 60 คน 
      7 มิถุนายน 2534 กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัด 
กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  ปีการศึกษา 2535 - 2539 มีโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษา กับ บริษัท ซิว เนช่ัน-
แนล จ ากัด เพื่อผลิตช่างบริการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7 รุ่น มีนักศึกษาในโครงการจ านวน 136 คน  
จบการศึกษา 130 คน 
      ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
พาณิชยการ และสาขาวิชาช่างยนต์ 
      ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      ปีการศึกษา 2540 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สะสมหน่วยกิต 
4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง และสาขาวิชา
พาณิชยการ 
      ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทิวภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ 
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      ปีการศึกษา 2544 สาขาช่างยนต์ มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
กับบริษัทโล้วเฮงหมง มอเตอร์จ ากัด ส านักงานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกาญจนบุรี แผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว อบรมวิชาช่างซ่อมรถจักยานยนต์หลักสูตร 150 ช่ัวโมง จ านวนนักศึกษา 15 - 20 คน 
      ปีการศึกษา 2546 มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กับ ผ้ึงหวาน  
รีสอร์ท แอนด์ สปา แควใหญ่ แควน้อย และ อะซัว ค าแสด รีสอร์ท พัฒนาบุคลากร ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองนโยบายโรงเรียนในโรงงาน และโรงงานในโรงเรียน 
      ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทวิภาคี ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิขาติดต้ังไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
      ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เทียบโอน ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขาวิขาติดต้ังไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
      ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา 
ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการเลขานุการ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี  
      ปีการศึกษา 2552 ลงนามความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (ADRA) เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะส้ัน ให้กับผู้พ านักในศูนย์พักพิงช่ัวคราวชายแดนไทย-พม่า บ้านต้นยาง อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี   
      ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรระยะส้ันให้กับนักเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา 
จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม และโรงเรียน
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ   
      ปีการศึกษา 2559 ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับโรงเรียนวัดวังก์ - 
วิเวการาม อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ระบบทวิภาคี 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาการโรงแรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาติดต้ังไฟฟ้า  
      ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปการดนตรี  
      ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม  
      ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชา
การจัดการท่ัวไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 
  กำรจัดกำรศึกษำ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
       1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
             1.1 สาขางานยานยนต์ 
             1.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
            1.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
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       2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
             2.1 สาขางานการบัญชี 
             2.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
       3. ประเภทวิชาศิลปกรรม 
             3.1 สาขางานดนตรี 
       4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
             4.1 สาขางานการโรงแรม 
 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
       1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
             1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
             1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
             1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
             1.4 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
       2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
             2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
             2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
             2.3 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
       1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
              1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
             1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
             1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
             1.4 สาขาวิชาช่างเครื่องท าความเย็น 
       2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
             2.1 สาขาวิชาบัญชี 
             2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
       3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
             3.1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว  กลุ่มวิชา งานนวดแผนไทย 
             3.2 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการท่องเท่ียว  กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ 
       4. ประเภทวิชาคหกรรม 
             4.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
             4.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
             4.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
             4.4 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ  กลุ่มวิชา งานสมุนไพร 
       5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 
             5.1 สาขาวิชาหัตถกรรม 
             5.2 สาขาวิชาดนตรี 
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  สภำพชุมชน 
        สภาพชุมชนโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่น้ า มีพื้นท่ีเป็นภูเขาต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 และ 
หมู่ท่ี 5 คือ เขาพุราง และเขาใหญ่ ส่วนพื้นท่ีเป็นภูเขาต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 คือ เขาโพล้ 
นอกจากนี้มีแม่น้ าแควใหญ่ไหลผ่านตอนกลางของพื้นท่ีในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังทิศตะวันออก- 
เฉียงใต้ ท าให้แบ่งพื้นท่ีออกเป็นสองฝ่ังแม่น้ า คือ หมู่ท่ี  1, หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 5 ต้ังอยู่บนฝ่ังซ้ายของแม่น้ า  
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4  ต้ังอยู่บนฝ่ังขวาของแม่น้ า คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม
ประเภทพืชไร่และการท านาข้าวมีชุมชนอยู่อาศัยกระจายท่ัวไป   และจะอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นบริเวณ  
ริมสองฝ่ังแม่น้ าแควใหญ่  ส่วนการใช้พื้นท่ีเพื่อการพาณิชยกรรม  จะต้ังอยู่เรียงรายบริเวณริมถนนแสงชูโต  
และถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน  
และฤดูหนาว 
 
  สภำพเศรษฐกิจ 
        ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70 รองลงมา ได้แก่ อาชีพ
รับจ้าง ประมาณร้อยละ 15 และอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ฯลฯ 
ประมาณร้อยละ  15 อาชีพด้านการบริการ มีธุรกิจโรงแรม  5  แห่ง รีสอร์ท  7  แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 
และก๊าซ 4 แห่ง 
 
   สภำพสังคม 
        ด้านการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกชน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง 
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอาชีวศึกษา 
1 แห่ง  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1  แห่ง และโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( กส.พช. ) 
      สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด / ส านักสงฆ์ จ านวน 4 แห่ง ศาลเจ้า 2 แห่ง   
      การสาธารณสุข สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง   
      ประเพณีส าคัญในท้องถิ่นได้แก่ งานประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต์  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 
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2.2 แผนภมูิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศกึษำ 
 
 
   ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำค ี ทวิศึกษำ รวม 
ปวช.1 304 62 0 366 
ปวช.2 150 32 0 182 
ปวช.3 130 32 0 162 
รวม ปวช. 584 126 0 710 

 
ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 0 94 94 
ปวส.2 0 101 101 
รวม ปวส. 0 195 195 

 
 
 
 
 
   ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 300 99 33.00 
ปวส.2 91 63 69.23 
รวม 391 162 41.43 

 
 
 
 
 
   ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 300 99 33.00 
ปวส.2 91 63 69.23 
รวม 391 162 41.43 
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 ข้อมูลบุคลำกร 
 

ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

ผู้บริหำร/ ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร/ ผู้อ ำนวยกำร/ 
รองผู้อ ำนวยกำร/ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

4 4 - 

ข้ำรำชกำรครู/ ครูเอกชนที่ได้รับกำรบรรจุ/  
ผู้ที่ได้รับกำรรับรอง 

24 24 24 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 2 - - 
พนักงำนรำชกำรครู 3 3 3 
พนักงำนรำชกำร(อื่น) 1 - - 
ครูพิเศษสอน 17 15 17 
เจ้ำหน้ำที ่ 16 - - 
บุคลำกรอื่นๆ (นักกำรภำรโรง/ ยำมรักษำกำร/ 
พนักงำนขับรถ/ ฯ) 

15 - - 

รวม ครู 44 42 44 
รวมทั้งสิ้น 82 42 44 

  
 
 
 
 ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสำหกรรม 3 4 7 
พำณิชยกรรม 2 2 4 
ศิลปกรรม 1 0 1 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 1 0 1 
อุตสำหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 7 6 13 
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  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อำคำรเรียน 5 
อำคำรปฏิบัติกำร 4 
อำคำรวิทยบริกำร 1 
อำคำรอเนกประสงค์ 2 
อำคำรอื่น ๆ 2 
รวมทั้งสิ้น 14 

   
 
 
  ข้อมูลงบประมำณ 
 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลำกร 20,800,329.00 
งบด ำเนินงำน 7,146,900.00 
งบลงทุน 2,750,000.00 
งบเงินอุดหนุน 8,241,160.00 
งบรำยจ่ำยอื่น 3,849,200.00 
รวมทั้งสิ้น 42,787,589.00 

 
 
 
2.4 ปรัชญำ อัตลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถำนศกึษำ 
 
  ปรัชญำ 
   ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  ล้ าเลิศวิชา  ใช้เวลาให้เกิดคุณ 
 
 
  อัตลักษณ์ 
   เก่ง  ดี  มีงานท า  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
  เอกลักษณ ์
   ตลาดวิชาชีพเพื่อปวงชน 
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2.5 วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้ำประสงค์ ยทุธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศกึษำ 
 
  วิสัยทัศน์ 
       วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นบ้านหลังท่ีสองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ท่ีมีความเป็นสถานศึกษา
คุณธรรมน าความรู้คู่ชุมชน เปี่ยมล้นงานบริการเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ บุคลากรและ
ผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งความเป็นมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่สากล 
 
  พันธกิจ 
  พันธกิจท่ี 1 บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียน 
    ส าเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
      พันธกิจท่ี 2   เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อ 
   ความต้องการของชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
      พันธกิจท่ี 3   สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ 
      พันธกิจท่ี 4   จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการ 
    พัฒนาองค์กร และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  เป้ำประสงค์ 
   พันธกิจท่ี 1 
      1. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติงานส าหรับงานกิจการนักเรียน นักศึกษาท่ีมีมาตรฐาน พร้อมระบบ 

สารสนเทศท่ีทันสมัย 
      2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
      3. สถานศึกษามีระบบสวัสดิการท่ีดีส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
 
 พันธกิจท่ี 2 
      1. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการและส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
      2. สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
      3. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการ 
      4. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข็มแข็งกับชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการหรือ 

ประชาคมอาเซียน 
      5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ 
      6. สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะท่ีหลากหลายและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชน 

สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
      7. สถานศึกษามีระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพ 
 
 พันธกิจท่ี 3 
      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
      2. ครูมีศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย 
      3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
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      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี 
      5. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานในระดับสากล 
      6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 พันธกิจท่ี 4 
      1. สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมองค์ประกอบของการจัดการศึกษาทันสมัย 

เข้าถึงได้ 
      2. สถานศึกษามีข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้เรียนครบถ้วน 
      3. สถานศึกษามีข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ 

พร้อมก้าวสู่สากล 
      4. สถานศึกษามีการจัดการความรู้ด้านวิชาชีพอย่างหลากหลายครบถ้วน มีมาตรฐานในการเป็น 

ตลาดนัดวิชาชีพเพื่อปวงชน 
      5. ครูและผู้เรียน มีทักษะการท างานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 
  ยุทธศำสตร์ 
  พันธกิจท่ี 1 

- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับงานกิจการนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการนักเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
- โครงการสมุดบันทึกผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 
- โครงการเชิดชูครูท่ีปรึกษาดีเด่น 
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง 
- โครงการผู้ปกครองเครือข่าย 
- โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก ท่ีพักอาศัยของผู้เรียน 
- โครงการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- โครงการเฝ้าระวังการออกกลางคัน 
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน 
- โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี สัมมนานักเรียนทวิภาคีหลังฝึกงาน 
- โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา 
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
- โครงการพัฒนานักเรียนและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

แบบครบวงจร 
- โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
- โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการระดมทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
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- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
- โครงการจัดหาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์แผนกวิชา 
- โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 
- โครงการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรผู้เรียน ท่ีมีระบบสวัสดิการนักเรียน 
- โครงการมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา 

 
  พันธกิจท่ี 2 

- โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน 
- โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยแก่ครูผู้สอน 
- โครงการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้างในสถานศึกษา 
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- โครงการวารสารประชาสัมพันธ์ 
- โครงการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
- โครงการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรผู้เรียน และชุมชนท่ีมีต่อระบบงานประชาสัมพันธ์

ของสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีข้อมูลครบทุกด้าน 
- โครงการศึกษาความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ท่ีมีต่อระบบและระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
- โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน   
- โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
- โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา (แกนมัธยม) กับโรงเรียนมัธยม

ในจังหวัด 
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการบริการชุมชน 
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
- โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการลงนามความร่วมมือสัมมนาพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 
- โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
- โครงการบริการ 108 อาชีพสู่ชุมชน 
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 
- โครงการฝึกอบรม อาชีพแก่ผู้พิการ 
- โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พ านักในศูนย์พักพิงชายแดนไทย-พม่า 
- โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการอาชีวะจิตอาสา 
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- โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 
- โครงการฝึกอาชีพโรงเรียน ตชด. 
- โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ 
- โครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชน หน่วยงาน ท่ีมีต่อคุณภาพและการบริการวิชาชีพของ

ผู้เรียน 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ

การศึกษา   
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ในการรับนักศึกษาท่ีจบเข้า

ท างาน 
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- โครงการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
- กิจกรรม 5 ส. 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงาน   
- โครงการปรับปรุงแผนการเรียน 
- โครงการการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยม 
- โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ 
- โครงการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันริมชายแดนไทย-พม่า 
- โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. ระบบทวิภาคี 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและยกย่องสถานประกอบการ 
- โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
- โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเรียนส าหรับนักศึกษาระบบเทียบโอน 

 
  พันธกิจท่ี 3 

- โครงการส่งเสริมบุคลากรท าผลงานวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ  
- โครงการส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ 
- โครงการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพท้ังในสถานศึกษาและ

ภายนอกสถานศึกษา 
- โครงการทักษะความช านาญในสถานประกอบการ 
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
- โครงการอบรมการใช้และผลิตส่ือการเรียนการสอน 
- โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 
- โครงการอบรมให้ความรู้การท ารายงานการวิจัยแก่ครูผู้สอน 
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฐานสมรรถนะวิชาชีพและพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

- โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่น 
- โครงการสนับสนุนให้ครูได้รับประกาศเกียรติคุณด้านจรรยาบรรณ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากร 
- โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ครูและบุคลากร 
- โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมสอบ V-Net 
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.00 
- โครงการสอนปรับพื้นฐาน 
- โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
- โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นกัศึกษา 
- โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯผู้เช่ียวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงงานวิทยาศาสตร์  
- โครงการทักษะการคิด 
- กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 
- โครงการสอนซ่อมเสริม 
- โครงงานวิชาชีพ 
- โครงการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการฟงัพูดอ่านเขียน 
- โครงการส่งเสริมทักษะการส่ือสารและพูดในท่ีชุมชน 
- โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษสู่แผนกวิชา 
- โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
- โครงการตอบปัญหาวิชาการและตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ 
- โครงการรักการอ่าน  
- โครงการจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาการอ่าน 
- โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ 
- โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้ความรู้และเทคโนโลยี 
- โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ 
- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องอนิเตอร์เน็ต 
- โครงการเตือนก่อนรไีทร์ สอนซ่อมเสริม ติวก่อนสอบ 
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- โครงการอบรมทดสอบฝีมือแรงงาน 
- โครงการส่งเสริมนักเรียนฝึกประสบการณ์ทวิภาคี  
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคีก่อนออกฝึกงาน 
- โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาทวิภาคีหลังฝึกวิชาชีพ 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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- โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ในการรับนักศึกษาท่ีจบ
หลักสูตร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน เข้าท างานในสถานประกอบการ 

- กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
- โครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่รายวิชา 
- กิจกรรมบริจาคโลหิต 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ

นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
- กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
- กิจกรรมเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาท การพนันและการมั่วสุมของผู้เรียน 
- กิจกรรม To Be Number One 
- กิจกรรมอาชีวะจิตอาสา 

 
  พันธกิจท่ี 4 

- โครงการส ารวจความพึงพอใจของครู บุคลการและผู้เรียน ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีข้อมูลครบทุกด้าน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียนในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียน ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาคี

เครือข่าย 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการจัดฝึกอบรมหรือบริการวิชาชีพท่ี

หลากหลายแก่ชุมชนและท้องถิ่น  
- โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ 
- โครงการอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
- โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 
- โครงการ Fix it Center 
- โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการบริการชุมชน 
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- โครงการฝึกอบรมอาชีพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
- โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พ านักในศูนย์พักพิงชายแดนไทยพม่า 
- โครงการอาชีวะจิตอาสา 
- โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการอบรมให้ความรู้การท ารายงานการวิจัยแก่ครูผู้สอน  
- โครงการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
- กิจกรรมเผยแพร่งานวิจัยต่อสาธารณชน 
- กิจกรรมน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือชุมชน 
- กิจกรรมครูจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน 
- กิจกรรมผู้เรียนจัดท าส่ิงประดิษฐ์ 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- โครงการอบรมให้ความรู้การท ารายงานการวิจัยแก่ผู้เรียน 

 
  กลยุทธ์ 
  พันธกิจท่ี 1 
       1. พัฒนาห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมและทันสมัย 
       2. สนับสนุนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
       3. สนับสนุนจัดระบบสวัสดิการท่ีดีส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
 
  พันธกิจท่ี 2 
       1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
       2. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
       3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
       4. สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการและประชาคมอาเซียน 
       5. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
       6. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
      7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 
 
  พันธกิจท่ี 3 
       1. สนับสนุนครูให้ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ , สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ , ส่งเสริมบุคลากร 

ให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
       2. สนับสนุนให้ครูได้จัดท างานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
       3. เสริมสร้างจรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี 
       5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
       6. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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  พันธกิจท่ี 4 
       1. สนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 

สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
       2. พัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วน 
       3. พัฒนาข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครบถ้วน 
       4. ส่งเสริมการจัดการความรู้ บริการด้านวิชาการและด้านวิชาชีพอย่างหลากหลาย ครบถ้วน  

มีมาตรฐาน 
       5. สนับสนุน ส่งเสริม ครู ให้มีทักษะการท างานวิจัยท่ีมีคุณภาพ , สนับสนุนให้ครูทุกคนได้จัดท า 

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยหรือโครงการ , สนับสนุนให้ผู้เรียนได้จัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย , สนับสนุน ส่งเสริม ผู้เรียนให้มีทักษะการท างานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 
2.6 เกียรตปิระวตัิของสถำนศึกษำ 
 
 
 
  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ระดับอำชีวศึกษำ ขนำดเล็ก ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

   
 
 
  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

สถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ 
รางวัล 
อื่น ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

สถำบันอำชีวศึกษำประชำธิปไตย
ต้นแบบภำครัฐ 

รางวัล 
อื่น ๆ 

ชาติ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ มูลนิธิเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ 

  
 
 
  รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
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  รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นำยระพิน ศักด์ิพรหม  
ผลงำนวิจัย กำรพัฒนำอุปกรณ์ถอดประกอบวำล์ว
เคร่ืองยนต์ด้วยแขนกดไฮอรอลิก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นำยกิตติศักด์ิ บัวศรี  
ผลงำนวิจัย กำรพัฒนำอุปกรณ์ถอดประกอบวำล์ว
เคร่ืองยนต์ด้วยแขนกดไฮดรอลิก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นำยกิตติศักด์ิ บัวศรี  
ผลงำนวิจัย สมบัติของคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสม
ของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นำยระพิน ศักด์ิพรหม  
ผลงำนวิจัย สมบัติของคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสม
ของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นำยกิตติศักด์ิ บัวศรี  
ผลงำนวิจัย ผลของกำวสังเครำะห์ที่มีต่อสมบัติของ
วัสดุมุงหลังคำจำกเส้นใยต้นธูปฤำษ ี

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นำยสนธิ ภูละมุล  
ผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

นำยอนุชิด อรรถำนิธ ี 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

นำยประเวศ สมประสงค์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

นำงจ ำเนียร ยันตะนะ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

นำยศุภวิชญ์ ค ำหอม  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

นำยภัทรวุฒิ พำนิชเลิศ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

นำยไพศำล ยันตะนะ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

นำยพลฤทธิ์ ธรรมสวัสด์ิ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

นำงรัตติยำ เกิดสินธุ์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 
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  รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
    

   
  รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำยณัฐนันท์ เจริญใจ  
ทักษะกำรออกแบบพัฒนำ
โปรแกรมควบคุมอุปกณ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

นำยอนุชิต วงษ์แก้ว  
ทักษะกำรออกแบบพัฒนำ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

นำยธนำพร บุญคุ้ม  
ทักษะงำนเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนควบ
คุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นำยสุทัด อนันตำพัฒนำ  
ทักษะงำนเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนควบ
คุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นำยสมศักด์ิ -  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเคร่ือง
ขยำยเสียงเคลื่อนที ่

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นำยคฑำวุธ สำหร่ำย  
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเคร่ือง
ขยำยเสียงเคลื่อนที ่

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นำยณัฐนันท์ เจริญใจ  
ทักษะกำรออกแบบพัฒนำ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นำยอนุชิต วงษ์แก้ว  
ทักษะกำรออกแบบพัฒนำ
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นำยกีรติ ใจงำม  
ทักษะกำรออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

นำยบรรณสรณ์ ผิวทองดี  
ทักษะกำรออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นำยณัฐนันท์ เจริญใจ  
ทักษะกำรออกแบบพัฒนำโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นำยอนุชิต วงษ์แก้ว  
ทักษะกำรออกแบบพัฒนำโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นำงสำววรำงคณำ สรรเสริญ  
ครีมขัดรองเท้ำสำรสกัดเปลือกกล้วยน้ ำว้ำ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นำงสำวขวัญจิรำ อินนำค  
ครีมขัดรองเท้ำสำมสกัดเปลือกกล้วยน้ ำว้ำ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
   
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้  
 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

1.1 ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 

  1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติง าน  
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 

  1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี จิตสาธารณะ  
และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศกึษำ 
    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

  2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน  
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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  2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรี ยนและวัยท างาน  
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 
  2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
  2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏบิัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 
  3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
  3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4  
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คณุลกัษณะของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำอำชีวศึกษำทีพ่ึงประสงค์ 
  4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) ด้ำนควำมรู้ 
   1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
      - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีส าเร็จการศึกษาของรุ่น จ านวน 210 คน จ านวนผู้เรียน
ระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 1 อยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
      - ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดผลการประเมิน 3 ดาว เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 3 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
  3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
      - มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และผลงานช่ือ 
ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้ าว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค เทียบกับเกณฑ์การประเมิ น  
ค่าคะแนนเท่ากับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
  4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       - มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา และทักษะการ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
ค่าคะแนนเท่ากับ 4 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
  5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       - ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ 
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 95.94 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
  6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
       - ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่
ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็น 
ร้อยละ 62.16 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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  7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
       - ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
คิดเป็นร้อยละ 93.21 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
  2) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีส าเร็จการศึกษาของรุ่น จ านวน 210 คน จ านวนผู้เรียน
ระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 1 อยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
       - ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดผลการประเมิน 3 ดาว เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 3 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
  3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       - มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และผลงานช่ือ 
ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้ าว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
ค่าคะแนนเท่ากับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
  4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       - มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา และทักษะการ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
ค่าคะแนนเท่ากับ 4 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
  5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       - ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ 
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 95.94 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
  6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
       - ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่
ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็น 
ร้อยละ 62.16 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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  7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
       - ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
คิดเป็นร้อยละ 93.21 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
  3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีส าเร็จการศึกษาของรุ่น จ านวน 210 คน จ านวนผู้เรียน
ระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 1 อยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       - ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ได้รับผลการ
ประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเย่ียม 
 
  3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
       - ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดผลการประเมิน 3 ดาว เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 3 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
  4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       - มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และผลงานช่ือ 
ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้ าว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
ค่าคะแนนเท่ากับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
  5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       - มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา และทักษะการ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
ค่าคะแนนเท่ากับ 4 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
  6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
       - ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ 
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 95.94 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
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  7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
       - ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่
ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร คิดเป็น 
ร้อยละ 62.16 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
  8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
       - ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
คิดเป็นร้อยละ 93.21 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
  9. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
       - ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
เช่น การออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล จังหวัดเคล่ือนท่ี โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการตรวจรถตู้ เข้าร่วมกิจกรรมอาสา เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด 
จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน ได้แก่ เครื่องสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
  4.1.2 จุดเด่น  
  สถานศึกษามุ่งพัฒนาให้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
ผ่านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มีผลการประเมินองค์การมาตรฐาน 
ในระดับภาค และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับชาติ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา ให้บริการชุมชน บริการวิชาการ และบริการวิชาชีพ 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
  4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
  จ านวนผู้เรียนแรกเข้า กับจ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จ านวน
นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าศึกษามีจ านวนมาก แต่นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษามีจ านวนน้อย 
 
  4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
  จัดกระบวนการดูแลแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยการจัดท า
โครงการระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง การติดตามนักเรียน นักศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการ 
เย่ียมบ้าน หอพัก บ้านเช่า 
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  4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
       - ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร มีจ านวน8 สาขาวิชา 
(13 สาขางาน) มีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร เข้ามามีส่วนร่วมของสถานประกอบการ มีหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ น าไปใช้ในการเรียนการสอนและการอบรม โดยมีระบบการนิเทศ ติดตามและนิเทศการสอน  
โดยหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภาคเรียนท่ี 1/2562 จ านวน 10 หลักสูตร ภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 11 หลักสูตร  
รวมทั้งส้ิน 21 หลักสูตร 
 
  2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
       - จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 8 สาขา จากท้ังหมด 9 สาขา  
คิดเป็นร้อยละ 88.89 
 
  3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
       - จ านวนครูผู้สอน 44 คน มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรุ้ท่ีบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
PjBL , Active Learning , STEM Education , การสอนเป็นเรื่อง  สอนเป็น ช้ินงาน สอนเป็นโครงการ 
ตามสภาพรายวิชา มีการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณื และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน าไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดแนวทางการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
ด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกรายวิชา / ทุกคน 
 
  4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 
       - จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน ท้ังหมด 44 คน จากครูผู้สอนท้ังหมด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
  2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  1. การจัดการเรียนการสอน 
       - ครูผู้สอนท้ังส้ิน 44 คน เป็นครูผู้สอนท่ีสอนวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอน 
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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  2. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
       - ครูผู้สอนท้ังส้ิน จ านวน 44 คน มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล 
ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 93.18 
 
  3. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
       - จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 44 ห้องเรียน จ านวน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 44 ห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
  3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  1. การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
       - จ านวนครูท้ังส้ิน 44 คน มีครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง ต่อปี จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีน า
ผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีมี
ผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 94.55 
 
  2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 151/2562 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 264/2560 
ลงวันท่ี 19 เมษายน 2560 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 647/2561 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีการเชิญ
คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง  
และผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) 
 
  3. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       - ผู้บริหารจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ และน ามาใช้บริหารจัดการสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์
วิทยาลัย www.kanpoly.ac.th มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์ ส่ือสังคมออนไลน์ ระบบ RMS 2016 สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ 
สอดคล้องตามแผนงานโครงการ มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก ผลการประเมิน 4.09 และมีการน าผลการประเมินมาพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น โดยการติดต้ัง Server ให้มีความรวดเร็ว 
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  4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       - สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการวางแผนในการจัดการ  
มีการจัดการเรียนการสอน มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ และมีการสรุปรายงานผลการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา โดยในระดับ ปวส. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 100%  
มีการด าเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
มีการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ มีการท า MOU มีการจัดท าแผนการเรียน มีการประชาสัมพันธ์
และแนะแนวผู้เรียน มีการคัดเลือกผู้เรียน ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ มีการนิเทศ การวัดผลประเมินผล การส าเร็จ
การศึกษา ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา และสรุปผลการด าเนินงานของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
  5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
       - สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีเครือข่าย
ร่วมมือกับส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สถานศึกษาจัดให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 85.71 มีการระดมทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม และสถานศึกษา
มีการด าเนินงานตามแผนโครงการระดมทุนการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
 
  6. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
      - อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือฟาร์ม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ   มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวก ตามแผนงาน โครงการ
ท่ีก าหนด สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
 
  7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
      - สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับการใช้งานในสถานศึกษา มีระบบส่งก าลัง ระบบควบคุม 
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งานและปลอดภัย มีระบบประปา มีถังน้ าด่ืมและระบบเครื่องกรองน้ า เพียงพอต่อความต้องการ มีถนน  
ช่องทางเดินพร้อมหลังคาคลุม ระบบคมนาคมภายในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบ
ก าจัดขยะและรายงานผลการก าจัดขยะเป็นปัจจุบัน มีระบบการส่ือสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย  
ใช้โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายนอก โทรสาร ส่ือสังคมออนไลน์ โปรแกรมไลน์ เฟสบุ๊ค ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ RMS ระบบ SMS ติดต่อส่ือสารสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย ยามรักษาการณ์ ครูเวรประจ าวัน ระบบกล้องวงจรปิดท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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  8. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
       - สถานศึกษา จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ โครงการรักการอ่าน  
จัดสภาพแวดล้อมศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ผู้สนใจท่ัวไป มีหนังสือจ านวน 15,398 เล่ม เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน ใช้ระบบสืบค้น โปรแกรม 
Public Library Services V.3 ในการสืบค้นข้อมูลหนังสือ จ านวนผู้เรียนท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุดคิดเป็นร้อย
ละ 60.07 มีห้องเรียนเฉพาะทาง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานออกแบบ
ยานยนต์ ห้องปฏิบัติการสร้าง Application เพื่อการส่ือสารและเช่ือมต่อแบบใช้สายและไร้สาย ห้องเรียน
ทันสมัยแบบอินเตอร์แอคทีฟ พร้อมซอฟแวร์บันทึกการสอนออโต้เร็คคอร์ดต้ิง แสดงผลแบบ HTML LINK 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับงานบัญชี ห้องปฏิบัติการสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการดนตรี 
 
  9. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
       - สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบ 
ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 300 Mbps ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานของสถานศึกษา ระบบสารสนเทศเช่ือมโยง
การบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ น ามาใช้บริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารงานบุคลากรด้วย
ระบบ RMS 2016 และการบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษาด้วยระบบโปรแกรม ศธ 02 ออนไลน์  
มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการกับภายนอกสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์สถานศึกษา 
www.kanpoly.ca.th และเฟสบุ๊คของสถานศึกษา 
 
  10. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
       - จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 44 
ห้องเรียน จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็งสูงในการจัดการเรียนการสอน 44 
ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
  4) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
  - สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการวางแผนในการจัดการ  
 
มีการจัดการเรียนการสอน มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ และมีการสรุปรายงานผลการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา โดยในระดับ ปวส. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 100%  
มีการด าเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี  
มีการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ มีการท า MOU มีการจัดท าแผนการเรียน มีการประชาสัมพันธ์
และแนะแนวผู้เรียน มีการคัดเลือกผู้เรียน ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ มีการนิเทศ การวัดผลประเมินผล การส าเร็จ
การศึกษา ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา และสรุปผลการด าเนินงานของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 
 



~ 40 ~ 
 
 
  2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  - สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีเครือข่าย
ร่วมมือกับส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สถานศึกษาจัดให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 85.71 มีการระดมทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม และสถานศึกษา
มีการด าเนินงานตามแผนโครงการระดมทุนการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
 
  3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
       - ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
เช่น การออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล จังหวัดเคล่ือนท่ี โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการตรวจรถตู้ เข้าร่วมกิจกรรมอาสา เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด 
จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน ได้แก่ เครื่องสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
  4. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
       - สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบ 
ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 300 Mbps ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานของสถานศึกษา ระบบสารสนเทศเช่ือมโยง
การบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ น ามาใช้บริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารงานบุคลากรด้วย
ระบบ RMS 2016 และการบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษาด้วยระบบโปรแกรม ศธ 02 ออนไลน์  
มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการกับภายนอกสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์สถานศึกษา 
www.kanpoly.ca.th และเฟสบุ๊คของสถานศึกษา 
 
  5. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
       - จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 44 
ห้องเรียน จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็งสูงในการจัดการเรียนการสอน 44 
ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
  4.2.2 จุดเด่น  
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
  4.2.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยการเข้าใช้ห้องสมุดให้ได้เกินกว่าร้อยละ 80.00 
 
  4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
  จัดกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนน านักเรียน เข้าศึกษา
ค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติม ในห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ 
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  4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
  1) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  1. การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
       - จ านวนครูท้ังส้ิน 44 คน มีครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง ต่อปี จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีน า
ผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีมี
ผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 44 คน ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 94.55 
 
  2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
       - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 151/2562 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 264/2560 
ลงวันท่ี 19 เมษายน 2560 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามค าส่ังวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ี 647/2561 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีการเชิญ
คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) 
 
  3. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       - ผู้บริหารจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ และน ามาใช้บริหารจัดการสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์
วิทยาลัย www.kanpoly.ac.th มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์ ส่ือสังคมออนไลน์ ระบบ RMS 2016 สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ 
สอดคล้องตามแผนงานโครงการ มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก ผลการประเมิน 4.09 และมีการน าผลการประเมินมาพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น โดยการติดต้ัง Server ให้มีความรวดเร็ว 
 
  4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
       - สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีเครือข่าย
ร่วมมือกับส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สถานศึกษาจัดให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 85.71 มีการระดมทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม และสถานศึกษา
มีการด าเนินงานตามแผนโครงการระดมทุนการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
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  5. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
       - ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
เช่น การออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล จังหวัดเคล่ือนท่ี โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการตรวจรถตู้ เข้าร่วมกิจกรรมอาสา เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด 
จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน ได้แก่ เครื่องสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
  2) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       -  สถานศึกษามีผลงานส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ครีมขัดรองเท้า
สารสกัดเปลือกกล้วยน้ าว้า ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ในการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ระหว่างวันท่ี 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับภาค ภาคกลาง ในการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน 
รุ่นใหม่ ระหว่างวันท่ี 5-8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี และระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันท่ี 12-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
 
  2. การจัดการเรียนการสอน 
       - ครูผู้สอนท้ังส้ิน 44 คน เป็นครูผู้สอนท่ีสอนวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอน 
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
  4.3.2 จุดเด่น  
  ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค เป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 
  4.3.3 จุดที่ควรพัฒนำ  
  เพิ่มสาขาและผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 
  4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
  ส่งเสริม สนับสนุน หาทุนในการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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ตำรำงที่ 4.1 สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 79.29 

 ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 78.75 

 ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 78.75 

 ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่่ีพึงประสงค์ 80.38 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ 99.67 

 ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 

 ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

 ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 98.67 

 ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 92.50 

 ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 

 ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 85.00 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 90.49 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 5  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
 

 
  ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้  
 
  5.1 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 
  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  
 
  5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผลดัง  
ตารางท่ี 5.1  
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ตำรำงที่ 5.1 ผลกำรประเมินด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนกัXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 1 ก าลังพัฒนา 2 2 

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 ดี 3 9 

4 
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 ดี 3 9 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 20 80 

7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

2 ปานกลาง 3 6 

8 
การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 199 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 79.6 
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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  5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.2  
 
ตำรำงที่ 5.2 ผลกำรประเมินด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็น 

รำยกำรประเมิน  
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนกัXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 
1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ   5  

1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง 
เป็นระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 
    เป็นส ำคัญ 

  5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน  
การจัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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  5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.3  
 
ตำรำงที่ 5.3 ผลกำรประเมินด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำร 

ประเมิน  
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนกัXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 
1. ครูผู้สอน   10  

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   10  

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

2.2 
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 100 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100 
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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  5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม 
ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.4  
 
 ตำรำงที่ 5.4 ผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนกัXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน 
การสอน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 50 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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  5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.5  
 
ตำรำงที่ 5.5 ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยพื้นฐำนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนกัXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 

1 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 4 ดีเลิศ 2 8 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 48 
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 96 
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 5 ด้ำนปจัจัยพื้นฐำน 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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  5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.6  
 
ตำรำงที่ 5.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจ ำแนกเปน็รำยด้ำน  
 

ท่ี ด้ำนกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 

แต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 

(ผลรวมคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมิน 
ของด้ำน X น้ ำหนักคะแนนของด้ำน) / 

คะแนนรวมของด้ำน 
1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 199 (199 x 50) / 250 = 39.80 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีส่วนร่วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 48 (48 x 10) / 50 = 9.60 

ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม 447 89.40 
สรุป ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
ประเด็นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

     1. บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
และประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
 1.1 สถานศึกษามีห้องปฏิบัติงานส าหรับงาน
กิจการนักเรียน นักศึกษาท่ีมีมาตรฐาน พร้อมระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัย  
 1.2 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 1.3 สถานศึกษามีระบบสวัสดิการท่ีดีส าหรับ
นักเรียนนักศึกษา  

- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน นักศึกษา  
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับงานกิจการ 
  นักเรียน นักศึกษา  
- โครงการนักเรียนพบครูท่ีปรึกษา  
- โครงการสมุดบันทึกผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา  
- โครงการเชิดชูครูท่ีปรึกษาดีเด่น  
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง  
- โครงการผู้ปกครองเครือข่าย  
- โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง  
- กิจกรรมเย่ียมบ้าน หอพัก ท่ีพักอาศัยของผู้เรียน  
- โครงการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
- โครงการเฝ้าระวังการออกกลางคัน  
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน  
- โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี สัมมนา 
  นักเรียนทวิภาคีหลังฝึกงาน  
- โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา  
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
- โครงการพัฒนานักเรียนและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา  
  เข้าสู่ศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  
- โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
- โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา  
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  
- โครงการระดมทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียน  
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
- โครงการจัดหาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนส าหรับนักเรียน  
  นักศึกษา  
- โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  
- โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์แผนกวิชา  
- โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล  
- โครงการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรผู้เรียน ท่ีมี 
  ระบบสวัสดิการนักเรียน  
- โครงการมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา 
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ประเด็นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

     2. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ี
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน  
 2.1 สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการและส่ือ 
การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
 2.2 สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2.3 สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย
เพื่อการบริหารจัดการ  
 2.4 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือท่ี
เข็มแข็งกับชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  
 2.5 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีคุณภาพ  
 2.6 สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะท่ี
หลากหลายและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ชุมชนสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  
 2.7 สถานศึกษามีระบบเทียบโอนความรู้
ประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพ 

- โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียน 
  การสอนแก่ครูผู้สอน  
- โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
  แก่ครูผู้สอน  
- โครงการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
  ในสถานศึกษา  
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
- โครงการวารสารประชาสัมพันธ์  
- โครงการหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน  
- โครงการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรผู้เรียน และ 
  ชุมชนท่ีมีต่อระบบงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา  
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีข้อมูล 
  ครบทุกด้าน  
- โครงการศึกษาความพึงพอใจของครู บุคลากร และ 
  ผู้เรียน ท่ีมีต่อระบบและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  ของสถานศึกษา  
- โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการ 
  วิชาชีพแก่ชุมชน  
- โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา 
  ระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ  
- โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการ 
  อาชีวศึกษา (แกนมัธยม) กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัด  
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการบริการชุมชน  
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
- โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  โดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
- โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการลงนามความ 
  ร่วมมือสัมมนาพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
- โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม  
- โครงการบริการ 108 อาชีพสู่ชุมชน  
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center  
- โครงการฝึกอบรม อาชีพแก่ผู้พิการ  
- โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พ านักในศูนย์พักพิง 
  ชายแดนไทย-พม่า  
- โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส  
- โครงการอาชีวะจิตอาสา  
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- โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน  
- โครงการฝึกอาชีพโรงเรียน ตชด.  
- โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตามโครงการ 
  พระราชด าริ  
- โครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชน หน่วยงาน  
  ท่ีมีต่อคุณภาพและการบริการวิชาชีพของผู้เรียน  
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
  หน่วยงาน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
  หน่วยงาน ในการรับนักศึกษาท่ีจบเข้าท างาน  
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา  
- โครงการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน 
  คุณภาพภายนอก (สมศ.)  
- โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
- โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  
- กิจกรรม 5 ส.  
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความ 
  ต้องการตลาดแรงงาน  
- โครงการปรับปรุงแผนการเรียน  
- โครงการการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยม  
- โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้ 
  ประสบการณ์  
- โครงการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นริมชายแดนไทย- 
  พม่า  
- โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส.  
  ระบบทวิภาคี  
- โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  และยกย่องสถานประกอบการ  
- โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอน 
  ประสบการณ์  
- โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเรียนส าหรับ 
  นักศึกษาระบบเทียบโอน 
 
 



~ 54 ~ 
 

ประเด็นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

     3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรและ
ผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ  
 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ
และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
 3.2 ครูมีศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย  
 3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  
 3.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ
ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี  
 3.5 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ด้านวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานในระดับสากล  
 3.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- โครงการสง่เสริมบคุลากรท าผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อน 
  วิทยฐานะ  
- โครงการสง่เสริมบคุลากรให้ศึกษาต่อ  
- โครงการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 
  ด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในสถานศึกษาและภายนอก 
  สถานศึกษา  
- โครงการทักษะความช านาญในสถานประกอบการ  
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
- โครงการอบรมการใช้และผลิตสื่อการเรียนการสอน  
- โครงการแลกเปลี่ยนครูและบคุลากรทางการศึกษา  
- โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
- โครงการอบรมใหค้วามรู้การท ารายงานการวิจัยแก่ครผููส้อน  
- โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบ 
  บูรณาการหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงฐานสมรรถนะ 
  วิชาชีพและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  
- โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่น  
- โครงการสนับสนุนให้ครูได้รับประกาศเกียรติคุณด้าน 
  จรรยาบรรณ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  
- โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ครู 
  และบุคลากร  
- โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ครูและบุคลากร  
- โครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมสอบ V-Net  
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชา 
  ไม่ต่ ากว่า 2.00  
- โครงการสอนปรับพ้ืนฐาน  
- โครงการสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
- โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
- โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา  
- โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯผู้เชี่ยวชาญและ 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
- โครงงานวิทยาศาสตร์  
- โครงการทักษะการคิด  
- กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์  
- โครงการสอนซ่อมเสริม  
- โครงงานวิชาชีพ  
- โครงการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการฟังพูดอ่านเขียน  
- โครงการสง่เสริมทักษะการสื่อสารและพูดในที่ชุมชน  
- โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษสู่แผนกวิชา  
- โครงการสง่เสริมทักษะภาษาไทย  
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- โครงการตอบปัญหาวิชาการและตอบปัญหา 
  ภาษาต่างประเทศ  
- โครงการรักการอ่าน  
- โครงการจัดหาหนังสือเพ่ือพัฒนาการอ่าน  
- โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ  
- โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ความรู้และ 
  เทคโนโลยี  
- โครงการสง่เสริมเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า 
  และปฏิบัติงานวิชาชีพ  
- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องอินเตอร์เน็ต  
- โครงการเตือนก่อนรีไทร์ สอนซ่อมเสริม ติวก่อนสอบ  
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
- โครงการอบรมทดสอบฝีมือแรงงาน  
- โครงการสง่เสริมนักเรียนฝึกประสบการณ์ทวิภาคี  
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคีก่อนออก 
  ฝึกงาน  
- โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาทวิภาคีหลังฝึกวิชาชพี  
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
  หน่วยงาน ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศกึษา  
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
  หน่วยงาน ในการรับนักศึกษาท่ีจบหลักสูตร ปวช. ปวส.  
  ระยะสั้น เข้าท างานในสถานประกอบการ  
- กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา  
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
- กิจกรรมสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
- โครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การน าหลักปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่รายวิชา  
- กิจกรรมบรจิาคโลหิต  
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอก 
  สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของนักเรียนด้านคุณธรรม  
  จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
- กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด  
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  
- กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  
- กิจกรรมเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาท การพนันและการมั่วสุม 
  ของผู้เรียน  
- กิจกรรม To Be Number One  
- กิจกรรมอาชีวะจิตอาสา 
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     4. จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มี
คุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรและผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.1 สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ครอบคลุมองค์ประกอบของการจัดการศึกษาทันสมัย
เข้าถึงได้  
 4.2 สถานศึกษามีข้อมูลเชิงคุณภาพของ
ผู้เรียนครบถ้วน  
 4.3 สถานศึกษามีข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ี 
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ
พร้อมก้าวสู่สากล  
 4.4 สถานศึกษามีการจัดการความรู้ด้าน
วิชาชีพอย่างหลากหลายครบถ้วน มีมาตรฐานในการ
เป็นตลาดนัดวิชาชีพเพื่อปวงชน  
 4.5 ครูและผู้เรียน มีทักษะการท างานวิจัย 
ท่ีมีคุณภาพ 

- โครงการส ารวจความพึงพอใจของครู บุคลการและ 
  ผู้เรียน ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  ของสถานศึกษา  
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีข้อมูลครบทุกด้าน  
- โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและ 
  ผู้เรียนในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  ของสถานศึกษา  
- โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและ 
  ผู้เรียน ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาคีเครือข่าย  
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ 
  การจัดฝึกอบรมหรือบริการวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
  แก่ชุมชนและท้องถ่ิน  
- โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ  
- โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น  
- โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน  
- โครงการ Fix it Center  
- โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม  
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการบริการชุมชน  
- โครงการฝึกอบรมอาชีพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
  (ตชด.)  
- โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พ านักในศูนย์พักพิง 
  ชายแดนไทย-พม่า  
- โครงการอาชีวะจิตอาสา  
- โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส  
- โครงการอบรมให้ความรู้การท ารายงานการวิจัย 
  แก่ครูผู้สอน  
- โครงการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
   งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
- กิจกรรมเผยแพร่งานวิจัยต่อสาธารณชน  
- กิจกรรมน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือ 
  ชุมชน  
- กิจกรรมครูจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน  
- กิจกรรมผู้เรียนจัดท าสิ่งประดิษฐ์  
- โครงงานวิทยาศาสตร์  
- โครงการอบรมใหค้วามรู้การท ารายงานการวิจัยแก่ผู้เรยีน 

 











































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ 179 หมู่ 1 ต ำบลท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 

โทรศัพท์ 064-8562239 , 034-520586  โทรสำร 034-520554 

www.kanpoly.ac.th 

วิทยำลัยสำรพัดชำ่งกำญจนบุรี 

วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุ ีเปน็บา้นหลงัทีส่อง 
ของผูเ้รยีนทุกชว่งวยั ทีม่คีวามเปน็สถานศกึษาคณุธรรม 

น าความรูคู้ช่มุชน เปีย่มลน้งานบรกิาร  
เพยีบพรอ้มดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัสารสนเทศ  

บคุลากรและผูเ้รยีนมสีมรรถนะแหง่ความเปน็มอือาชพี  
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงพรอ้มกา้วสูส่ากล 


