
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
1.  ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 1.1  ประวัติของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี ช่ือเดิมโรงเรียนสารพัดชางกาญจนบุรี สังกัดของโรงเรียนฝกฝนอาชีพ 
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2521 และเปดทําการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง ต้ังแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2522 ในปการศึกษา 2527 เปดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชางฝมือ (ปชม.) 2 สาขา คือสาขาวิชาชางยนต และสาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส และในวันท่ี 7 มิถุนายน 2534 กรมอาชีวศึกษาไดยกฐานะเปนวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี 
สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
  1.  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชา
พาณิชยการ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
  2.  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สะสมหนวยกิ ต 4 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง และสาขาวิชา
พาณิชยการ 
  3.  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิค
ยานยนต สาขางานติดต้ังไฟฟา และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 
  4.  มีโครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี กับบริษัทโลวเฮงหมงมอ
เตอร จํากัด รวมกับสํานักงานผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดกาญจนบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
จัดการอบรมวิชาชางซอมรถจักรยานยนตหลักสูตร 150 ช่ัวโมง และโครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัย
สารพัดชางกาญจนบุรี กับผ้ึง-หวาน รีสอรทแอนดสปา แควใหญ แควนอย โรงแรมคําแสด ริเวอรแควรีสอรท 
และโรงแรมริเวอร แคววิลเลจ รีสอรท พัฒนาบุคลากรซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย โรงเรียนในโรงงานและโรงงานในโรงเรียน 
 
 1.2  ขนาดและท่ีต้ัง 
 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี  ต้ังอยูเลขท่ี  102  หมู  1  กม. 4  (กาญจนบุรี  – ลาดหญา )  ตําบล
ทามะขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย  71000  โทรศัพท 0–3452-0586 โทรสาร 0-
3452-0554  มีพื้นท่ีท้ังหมด 16 ไร  3 งาน  2 ตารางวา 
 
 
 
 
 
 1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี ต้ังอยูหางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร ถนนแสงชูโต 
ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรีเปนจังหวัดท่ีมีความสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย อยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันตกประมาณ  129 
กิโลเมตรมีพื้นท่ีประมาณ 194, 832 ตารางกิโลเมตร ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศรองจากนครราชสีมาและ
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จังหวัดเชียงใหม ภูมิประเทศสวนใหญเปนเขา มีท้ังปาโปรงและปาดิบ มีแมน้ําท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ําแควนอย 
แควใหญ แมน้ําแมกลอง มีแรธาตุท่ีสําคัญ คือ ดีบุก วุลแฟรม ตะกั่ว แบไบท และเหล็ก 
 สภาพเศรษฐกิจ ประชากรรอยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูก เล้ียงสัตว การประมง
ดานอุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมเกษตร เชน อุตสาหกรรมน้ําตาลทราย อาหารสัตว มีการสงเสริมใหเปน
เมืองทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงนิเวศน รายไดเฉล่ียประชากร/คน/ปงบประมาณ 63,219 บาท 
 

1.4  วิสัยทัศนของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรีเปนองคกรท่ีสรางคุณภาพในการพัฒนาและบริการวิชาชีพ มีความ
รวมมือในการปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอก เปนท่ียอมรับของสังคม มีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม สามารถนําไปประกอบอาชีพได อยูในสังคมอยางมีความสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.5  ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  ลํ้าเลิศวิชา  ใชเวลาใหเกิดคุณ  
 

1.6  พันธกิจ 
 1.  พัฒนาและบริการวิชาชีพใหกับชุมชนทองถ่ินทุกระดับ 
 2.  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพตอการบริการและพัฒนาทางวิชาการ 
 3.  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและคุณธรรม 
 4.  ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

1.7  เปาหมาย 
 เปาหมาย และยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2558 
 
 1.8  อัตลักษณ 
 ทักษะเยี่ยม เปยมบริการ  
 
 1.9  เอกลักษณ 
 ตลาดวิชาชีพของปวงชน  
2.  หลักสูตรการเรียนการสอน 
 เปนหลักสูตรท่ีกําหนดข้ึนเพื่อฝกอาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ท่ีมีความ
ประสงคท่ีจะนําความรู ความชํานาญจากวิชาชีพท่ีตนเองไดเรียนเพื่อนําไปประกอบอาชีพปรับปรุงงานเพิ่ม
ความรูพิเศษ และสามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได การฝกอบรมตามหลักสูตรนี้ จะมีท้ังภาคทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของกับวิชาชีพนั้น ๆ และจัดเนนหนักในทางภาคปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อผูเรียนจะไดสัมผัสกับงานจริง ๆ แลว
สามารถปฏิบัติได เมื่อจบหลักสูตร จุดเดนของหลักสูตรนี้คือ การครอบคลุมเนื้อหาซึ่งเพียงพอท่ีจะใหผูเรียน
สามารถเลือกวิชาเรียนตาง ๆ ไดตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง หลักสูตรท่ีเปดสอน
อยูในปจจุบัน คือ 
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  1.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร  
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   -  Windows XP/Internet/Word/Excel/Power Point 
  2.  สาขาวิชาเลขานุการ  
   -  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในทองถ่ิน  
  ประเภทวิชาคหกรรม 
  1.  สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย  
   -  วิชาการสรางแบบเส้ือผาสตรี  
   -  วิชาผลิตภัณฑจากผา 
   -  วิชาเส้ือสมัยนิยม 1  
   -  วิชาการปกลวดลาย 
   -  วิชากางเกงชายสมัยนิยม 1  
   -  วิชากระโปรงเบ้ืองตน 
   -  วิชาเส้ือเบ้ืองตน 
   -  วิชาการตัดเย็บกางเกง  
   -  วิชาเส้ือพื้นเมือง 
  2.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป  
   -  วิชาซอย – ดัดสมัยนิยม 
   -  วิชาการแตงผมชายสมัยนิยม  
   -  การนวดไทยเพื่อสุขภาพแบบราชสํานัก, แบบเชลยศักด์ิ 
   -  วิชาดอกไมประดิษฐจากผา, การจัดดอกไมสด  
  3.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
   -  วิชาอาหาร – ขนม 
 
 
 
  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  1.  สาขาวิชาดนตรี  
   -  วิชาการปฏิบัติเครื่องดนตรี  
   -  วิชาการขับรอง  
  2.  สาขาวิชาหัตถกรรม  
   -  วิชางานเพนทมัดยอม และผาติก  
 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเทียบโอนประสบการณ มี 4 สาขาวิชา ไดแก 
  สาขาวิชาชางยนต 
  1. สาขางานยานยนต 
  2. สาขางานยานยนต (ทวิภาคี)  
  สาขาวิชาชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
  1. สาขาไฟฟากําลัง  
  2. สาขาอิเล็กทรอนิกส  
  สาขาวิชาพาณิชยกรรม 
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  1. สาขาพณิชยการ  
  2. สาขาบัญชี  
  3. สาขาเลขานุการ  
  4. สาขาคอมพิวเตอร  
 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทวิภาคี และเทียบโอนประสบการณ  
  1. สาขางานกอสราง  
  2. สาขาเทคโนโยลีสํานักงาน  
  3. สาขาเทคนิคยานยนต  
  4. สาขาติดต้ังไฟฟา  
  5. สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร  
  6. สาขาบัญชี  
  7. สาขาคอมพิวเตอร  
 
 4. หลักสูตรอื่น ๆ 
  1. แกนมัธยม  
 
 
 
 5. งานโครงการพิเศษ 
  1. จัดฝกอบรมวิชาชีพแกประชาชนตามโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย – พมา 
(ปชด.) 
  2. จัดฝกอบรมวิชาชีพแกนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามโครงการ
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (ตชด.) 
  3. จัดฝกอบรมและบริการวิชาชีพ ตามโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ( Fix it Center) 
  4. ออกบริการชวยเหลือประชาชนตามโครงการกิจกรรมอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน  
  5. จัดฝกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ ตามโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน  
  6. จัดฝกอบรมอาชีพและบริการวิชาชีพตามโครงการความรวมมือกับสํานักงานเทศบาลตาง ๆ  
  7. จัดฝกอบรมอาชีพแกผูพํานักอยูในศูนยพักพิงช่ัวคราวบานตนยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
 
3.  สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 วิทยาลัย ฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ตามเกณฑมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา  สําหรับวิทยาลัยสารพัดชาง  8 มาตรฐาน  45 ตัวบงช้ี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี 
พบวาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 
มาตรฐานดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
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ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑกําหนดตามช้ันป จํานวน 486 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 576 คน (ออกกลางคัน จํานวน 39 คน)  
คิดเปนรอยละ 90.50 เทียบกับเกณฑอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก (คาคะแนน 5.00) 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรีไดมีการจัดฝกงานใหกับนักเรียนนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชนมีกาคัดเลือกสถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงาน ทําความรวมมือ
ในการสงผูเรียนเขาฝกงานโดยตรงกับสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาอยู มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการเขาฝกงาน
พรอมมีคูมือการฝกงาน สถานศึกษาจะมีนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน โดยครู
นิเทศ มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงานและจัดสถานศึกษามีสัมมนาการ
ฝกงานของผูเรียนเพื่อทราบผลการฝกงาน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 
และมีผลตามขอ 5 (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ ปวช. 3 มีจํานวนผูเขาทดสอบ จํานวน 81 คน 
ผานการทดสอบ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 100 ระดับ ปวส. 2 มีจํานวนผูเขาทดสอบ จํานวน 76 คน 
ผานการทดสอบ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังนั้น ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใน
ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ในปการศึกษา 2558 จํานวนผูเขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ท้ังหมดจํานวน 157 
คน สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 100 เทียบกับเกณฑอยูในระดับคุณภาพ ดี
มาก (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V 
– NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 
ผลสัมฤทธิ์ - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจํานวนผูเรียนท้ังหมด 81 คน มีผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเขาทดสอบท้ังส้ิน จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 96.30 และมีผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบผานเปน
จํานวนท้ังส้ิน 39 คน คิดเปนรอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบผานเทากับ รอยละ 50 คิดเปนระดับคา
คะแนน เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก 

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) มีจํานวนผูเรียนท้ังหมด 76 คน มีผูเรียนท่ีลงทะเบียน
เขาทดสอบท้ังส้ิน จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 94.74 และมีผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบผานเปนจํานวนท้ังส้ิน 
51 คน คิดเปนรอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบผานเทากับ รอยละ 70.83 คิดเปนระดับคาคะแนน 
เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก 

สรุป ถารวมจํานวนนักเรียนท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) จะมีจํานวนผูเรียนท้ัหมด 157 คน มีผูเรียนท่ีลงทะเบียนเขาทดสอบท้ังส้ิน จํานวน 
150 คน คิดเปนรอยละ 95.54 และมีผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบผานเปนจํานวนท้ังส้ิน 90 คน คิดเปนรอยละ
ของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบผานเทากับ รอยละ 60 คิดเปนระดับคาคะแนน เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V 
– NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
ผลสัมฤทธิ์ จํานวนนักเรียน / นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับช้ัน  ปวช.3 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระดับช้ัน  ปวส.2 ปการศึกษา 255 8 ท่ีทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V - NET) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 78 คน ผานเกณฑ 20 คน ผลการ
ประเมินโดยรวม คิดเปนรอยละ 25.64 เทียบกับเกณฑอยูในระดับคุณภาพ พอใช (2.56) 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินรอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับ 
ปวช. มีผูเรียนเขาทดสอบ จํานวน 9 คน ผานการทดสอบ จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 100 ในระดับ ปวส. 
มีจํานวนนักศึกษาท่ีเขาทดสอบ จํานวน 64 คน ผานการทดสอบ จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 96 รวมผล
การประเมินผูเรียนท่ีเขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในปการศึกษา 2558 ท้ังส้ินจํานวน 73 คน ผานการ
ประเมินมาตรฐานฝมือแรงงานจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 96 เทียบกับเกณฑอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 
(คาคะแนน 5) 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  
ผลสัมฤทธิ์ จากการพัฒนานักเรียนนักศึกษา อยางเปนระบบสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ นักเรียนนักศึกษาท้ังหมดจํานวน 330 คน สําเร็จการศึกษาตามเกณฑจํานวน 133 คน 
คิดเปนรอยละ 40.30 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ซึ่งผลการประกันอยูในเกณฑ พอใช (คาคะแนน 2.57) 
ตัวบงช้ีท่ี 1.8 รอยละของผูสําเร็จกาศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 
ผลสัมฤทธิ์ ผูจบการศึกษาระดับ ปวช. มีงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ ท่ีติดตามไดจํานวน 
76 คน คิดเปนรอยละ 98.70 และผูจบการศึกษาระดับ ปวส. มีงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ ท่ี
ติดตามไดจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 100 ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ คิดเปนรอยละ 99.25 เทียบกับ
เกณฑอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก (5.00) 
ตัวบงช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน พบวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา    
มีคาเฉล่ีย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.6 โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5 อยูในระดับ  ดีมาก (คา
คะแนน 5) 
 
มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินงานปฏิบัติตามประเด็นเกณฑการตัดสิน 4 ขอ ไดแก (ขอ 1), 
(ขอ 2), (ขอ 3), (ขอ 4) อยูในระดับคุณภาพ ดี (คาคะแนน 4) 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ รอยละของครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในปการศึกษา 2558 คิดเปนรอยละ 86.76 คา
คะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน พบวา สถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประเมิน 
โดยใหครูทุกคนใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ทําวิจัยเพื่อแกปญหาการ
เรียนการสอน นําผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน อยูในระดับ  ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 
ขอ (คาคะแนน 5) 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการท่ีสถานศึกษาไดดําเนินการอยางมีระบบ  สงผลใหระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชามีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑท้ังหมดทุกรายวิชา  ซึ่งผลการประเมินอยู
ในเกณฑ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ (คาคะแนน 5) 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี ไดมีการจัดฝกงานใหกับนักศึกษาในสถานประกอบการ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนมีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และไดทําความรวมมือในการสงนักศึกษาเขา
ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน มีการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน 
ในระหวางการฝกงานวิทยาลัยฯจะมีการนิเทศการฝกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยครูนิเทศ 
วิทยาลัยฯมีการวัดผลการฝกงานของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ และจัดโครงการสัมมนาการฝกงาน
ของผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมการสัมมนาเพื่อ
รับทราบผลการฝกงาน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5) 
 
มาตรฐานดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินพบวา สถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา หรือกรรมการ
วิทยาลัย  ตามกฎหมายกําหนด มีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง ใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ี และใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
วิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  และใหคณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา ผลการประเมินเฉล่ีย 4.81 คิดเปนรอยละ 96.2  อยูในระดับ  ดีมาก โดยปฏิบัติ
ตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน พบวา อยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณในประเด็นการพิจารณาโดย
ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5) ซึ่งปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ขอ 
ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินพบวาสถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด  มีการประชุมครู/บุคลากรทุกฝาย อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการประชุมผูปกครอง ผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง นําผลความคิดเห็นของผูเกี่ยวของทุกภาค
สวนไปใชในการพัฒนา มีการประเมินผลการบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผลการประเมินเฉล่ีย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.8  อยูในระดับ ดีมาก ปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 
5) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา  
ผลสัมฤทธิ์ ผลประเมินพบวา วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรีมีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท มีการพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน และดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายและผูเรียน เขาถึง
และใชประโยชนจากฐานขอมูล การประเมินผลความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
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โดยครูและบุคลากรทุกฝายและนักเรียน มีความพึงพอใจคาเฉล่ีย 4.00 โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ อยูใน
ระดับ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียง 5 ดาน โดยมี
ความตระหนัก และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงครบท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดาน
การทะเลาะวิวาท ดานส่ิงเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูละ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการ
ประเมินผลและปรับปรุง และมีผลทําใหความเส่ียงอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ 
(คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินพบวา สถานศึกษาจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียน แตงต้ังครู
ท่ีปรึกษา มีระบบเครือขายผูปกครอง มีแผนงานโครงการสงเสริมทุนการศึกษาใหผูเรียนและมีระบบดูแล
ผูเรียนกลุมเส่ียง รวมท้ังสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ 
(คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ 
ใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนวิทยบริการ 
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรีมีการแผนงานโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม 
และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 
มีการรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ มีประเมินความพึงพอใจมี คาเฉล่ียท่ี 4.25 และมีการนําผลการ
ประเมินในปการศึกษาท่ีผานมาพัฒนาในปการศึกษา 2558 ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ มีระดับคุณภาพอยูใน
ระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการท่ีสถานศึกษามีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร มาพัฒนาการ
จัดการ ศึกษาของสถานศึกษาในแตละแผนกนั้น โดยความพึงพอ มีคาเฉล่ีย 4.75 คิดเปนรอยละ 95 ซึ่งมีผล       
การประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก (ปฏิบัติครบ 5 ขอ) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ สรุปภาพรวม วิทยาลัยผานเกณฑทุกขอ ไดระดับ ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยผานเกณฑทุกขอ ไดระดับ ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี ไดมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายท้ังในประเทศ และหรือตางประเทศ พบวา อยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5) โดยปฏิบัติตามเกณฑ
ครบ 5 ขอ ดังนี้ 
มาตรฐานดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินงานดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาครบท้ัง 5 
ขอ มีคาคะแนน 5 คะแนน 
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มาตรฐานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ผูเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนและดําเนินการ ใหผูเรียนในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/
สาขางานจัดทําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของนักศึกษาท้ังระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. 
ตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน  72 ผลงาน  แยกตามสาขาวิชา/สาขางาน รวมท้ังสงเสริมใหดําเนินการจัด
ประกวดผลงานและนําไปใชประโยชนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ท้ังระดับ ชุมชน จังหวัด ภาคและ
ระดับชาติ ผลการประเมินโดยรวมพบวา มีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบท้ัง 5 ขอ (คา
คะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาดําเนินงานตามโครงการมีการปรับปรุงแกไขตามวงจรคุณภาพ PDCA ทําใหผล
งานมีคุณคาสําหรับการนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอนในปการศึกษา 2558 มีผลงานนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ และงานวิจัย จํานวน 105 ช้ิน จากครูผูสอนไดนํามาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน มี
ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบท้ัง 5 ขอ (คาคะแนน 5) 
 
มาตรฐานดานการปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม กับครู นักเรียน นักศึกษาทุกคน ตามแผนกวิชา ทุกสาขาวิชา จํานวน 11 โครงการ โดยปฏิบัติตาม
เกณฑครบ 5 ขอ โดยบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และบุคลากรวิทยาลัยฯ เขารวมกิจกรรมท่ีวิทยาลัยฯ ไดจัด คิดเปนรอย
ละ 91.09 ผลการประเมินโดยรวมพบวา มีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบท้ัง 5 ขอ (คา
คะแนน 5) 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ผลสัมฤทธิ์ บุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เขารวมโครงการกิจกรรม 6 โครงการ ไดจัดโดยใหผูเรียนและบุคลากรมี
สวนรวม คิดเปนรอยละ 89.72 อยูในเกณฑ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการใหกับครูและนักศึกษา
ทุกคน โดยจัดใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความสุขใจของแตละบุคคล ซึ่งผูเรียนและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคนไดเขารวมกิจกรรม และไดปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ขอ ผานเกณฑการตัดสินอยูในระดับ 
ดีมาก มีคาคะแนน 5 
ตัวบงช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน พบวา สถานศึกษาใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหครู บุคลากรทุกฝาย ผูเรียน จัดทําแผนงานโครงการโดยการมีสวนรวม มีการประเมินผล เพื่อนําไปใช
ปรับปรุงการบริหารจัดการประเมินความพึงพอใจผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา อยูในระดับ ดีมาก โดย
ปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5) 
 
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยดําเนินการผานเกณฑการประเมินอยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5) ซึ่งปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณาครบ 5 ขอ 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สวนท่ี 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงช้ี และสวนท่ี 2 การฝกอบรมวิชาชีพ 1 มาตรฐาน 10 ตัวบงช้ี มีผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 5) 
 
มาตรฐานการฝกอบรมวิชาชีพ 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินพบวา อยูในระดับดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน สถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน พบวา อยูในระดับดีมาก โดยปฏิบัติตามเกณฑครบ 5 ขอ (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ รอยละของครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในปการศึกษา 2558 คิดเปนรอยละ 100 คา
คะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5 
ตัวบงช้ีท่ี 8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ผลสัมฤทธิ์ จํานวนครูไดจัดการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบัติครบตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ อยูในเกณฑ ดีมาก (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการระดมทรัพยากรจากการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันไดปฏิบัติการตาม
ประเด็น 4 ขอ ตามเกณฑการประเมินของอาชีวศึกษา ผลการประเมินระดับ ดี (คาคะแนน 4) 
ตัวบงช้ีท่ี 8.6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีไดรับการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ จํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพสอดคลองกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาท่ีรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งอยูในเกณฑ ดีมาก (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาไดจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันตรงตามความตองการของชุมชน
สถานประกอบการ โดยระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ คิดเปนรอยละ 4 8.72  ของ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร อยูในเกณฑ ดีมาก โดยปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5 (คาคะแนน 5) 
ตัวบงช้ีท่ี 8.8  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผลการฝกอบรม 2.00 ข้ึนไป 
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ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางมีระบบ สงผลใหผู สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม  2.00 ข้ึนไป ปการศึกษา 2558 (รุนท่ี 127 – รุนท่ี 130)  ผลการคํานวณ คิด
เปนรอยละ 97.54 ของผูสําเร็จการฝกอบรมท้ังหมด มีระดับคุณภาพคาคะแนน 5 อยูในระดับ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 8.9  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  
ผลสัมฤทธิ์ ผูลงทะเบียนเขาอบรม หลักสูตรระยะส้ันรุนท่ี 127 – 130 มีผูลงทะเบียนอบรม 2,183 คน 
และสําเร็จการอบรม 1,749 คน คิดเปนรอยละ 80.11 อยูในระดับ ดีมาก (คาคะแนน 4.99) 
ตัวบงช้ีท่ี 8.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไปใช  
ผลสัมฤทธิ์ ผูท่ีสําเร็จการฝกอบรมท่ีนําความรูความสามารถท่ีไดรับจากการฝกอบรม นําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 4. 58 คิดเปน
รอยละ 91.6 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นขอ 1 และมีผลตามขอ 5 (คาคะแนน 5) 
 
4.  จุดเดน – จุดท่ีตองพัฒนา 
 มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 จุดเดน 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
 -   มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใชส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม การนิเทศติดตาม การวิจัยในช้ันเรียน อยางเปนระบบ 
 -  มีโครงการในการสงเสริมใหผูเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึนหลายโครงการ   
 -  มีระบบการชวยเหลือในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหคําแนะนํา ช้ีแจงในดานตาง ๆ 
 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 
 - สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ท่ีมีตอคุณภาพตอผูเรียนใน 3 ดาน ไมวาจะเปน ดาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและดานสมรรถนะอาชีพ วิทยาลัยไดทําความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ และหนวยงาน ชุมชน มากกวา 5 แหง 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 - มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขางานและแตละหลักสูตร 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 
 - เพื่อทดสอบความรูตามหลักสูตร โดยมีหลักการทดสอบความรูแยกเปนชุดวิชาตางๆ ในระดับช้ัน 
ปวช. และ ปวส. เปนการวัดความรูพื้นฐานท่ัวไป และความรูวิชาชีพพื้นฐาน (แยกตามประเภทวิชา/
สาขาวิชา) โดยสามารถนําผลการสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียนระดับชาติได 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 - วิทยาลัยไดจัดกิจกรรม/โครงการดานการใชภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายใหกับนักเรียน นักศึกษา   
 ตัวบงช้ีท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 - มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใชส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม การนิเทศติดตาม การวิจัยในช้ันเรียน อยางเปนระบบ 
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 - มีโครงการในการสงเสริมใหผูเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึนหลายโครงการ  
 - มีระบบการชวยเหลือในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหคําแนะนํา ช้ีแจงในดานตางๆ  
 - วิทยาลัยมีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 1 สาขา  
 - วิทยาลัยมีสาขาท่ีดําเนินการทดสอบ จํานวน 3 สาขา  
 ตัวบงช้ีท่ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  
 - มีการประชุมช้ีแจงนักเรียนนักศึกษา/ผูปกครองเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ทุกภาคเรียน  
 - มีครูท่ีปรึกษาใหคําแนะนําโดยเฉล่ีย 20 คน ตอครู 1 คน 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.8 รอยละของผูสําเร็จกาศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 
 - ในระดับ ปวช. สถานศึกษาไดจัดการศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาตอในระดับสูงข้ึนและ
นักศึกษาท่ีไดศึกษาตอก็มีงานทําท้ังหมด 
 - ในระดับ ปวส. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาเลือกในการศึกษาตอและเลือก
ทํางาน รวมท้ังสามารถนําความรูท่ีไดไปเปนเจาของกิจการ 
 
 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 - สถานศึกษาไดมีการทําแบสอบถามเพื่อใชในการติดตามผลของนักเรียนท่ีจบการศึกษาและมีงานทํา
อยางตอเนื่องในทุก ๆ ป การศึกษาท่ีนักเรียนจบไป จึงทําใหทราบถึงความตองการของสถานปรกอบการท่ีมี
ตอนักเรียนท่ีรับเขาทํางาน วามีขอใดบางท่ีดีและมีขอใดบางท่ีตองปรับปรุง  
 

 จุดท่ีตองพัฒนา 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
 - การลดการออกกลางคันของนักศึกษา 
 - มีระบบการสอนซอมเสริมกอนสอบปลายภาคท่ีเขมแข็งกวาท่ีเปนอยู 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 
 - ไมมี  
  ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 - ไมมี  
 ตัวบงช้ีท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 
 - ควรจัดทําตารางการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติมในชวงวันจันทร-วันศุกร และ
พัฒนาอยางเขม ชวงใกลสอบในวันเสาร-อาทิตย 
 - ควรมีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีเรียนออน เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจหลักการในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน 
 - เสริมแรงจูงใจ เชน รางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ  ในการจัดการเรียนการสอน ในแตละรายวิชา 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 - ผูเรียนสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษาชาง จึงใหความสําคัญดานภาษาอังกฤษนอย  
 ตัวบงช้ีท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
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 - การลดการออกกลางคันของนักศึกษา 
 - มีระบบการสอนซอมเสริมกอนสอบปลายภาคท่ีเขมแข็งกวาท่ีเปนอยู 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  
 - มีระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาใหทันสมัยโดยใชระบบสารสนเทศ 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.8 รอยละของผูสําเร็จกาศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 
 - การเก็บขอมูลแตละครั้งแบบสอบถามกลับมาลาชา พรอมท้ังนักศึกษาท่ีจบไปเปล่ียนท่ีอยูทําให
ไปรษณียบัตรถูกตีกลับ รวมถึงการเปล่ียนท่ีทํางานของนักศึกษาดวย 
 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 - สถานศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อใชในการติดตามผลแตเนื่องจากมีสถานประกอบการบางแหง
ไมทําแบบสอบถามและตอบกลับจึงทําใหไมทราบผลการติดตามและขอปรับปรุง  
 
 มาตรฐานท่ี 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 จุดเดน  
 ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 - จํานวนสถานประกอบการมีมาก 
 - มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน 
 - สถานประกอบการอยูใกลๆกับสถานศึกษา 
 - นักศึกษาฝกงานตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 - ทราบขอมูลของครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา และรอยละของครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ตามรายวิชา เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 - สถานศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ี ดีมาก มีแผนการสอน
ท่ีครบทุกรายวิชา มีการใชส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และทําการบันทึกหลังการสอน อีกท้ังมีการทํา
การวิจัยหาขอผิดพลาดและทําการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการเรียนการสอนเสมอ 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

-  มีโครงการจัดทําการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
-  มีสถิติการใชการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 - จํานวนสถานประกอบการในการฝกงานมีจํานวนมาก  
 - มีการนิเทศการฝกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการอยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห  
 - สถานประกอบการใหความรวมมือเปนอยางดี และอยูใกลกับสถานศึกษาเปนสวนใหญ  
 

 จุดท่ีตองพัฒนา 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ - 
 - สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียนยังไมครอบคลุมทุกสถานประกอบการ 
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 - บางแผนกวิชาในสถานศึกษายังไมมีการพัฒนาหลักสูตรใหกับความตองของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 - ยังมีครูผูสอนบางทานท่ียังไมทําแผนการจัดการเรียนรู และตองพัฒนาในภาคเรียนตอไป 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 - ควรมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
 - ควรมีการวิจัยท่ีตรงกับสายการสอนเสมอ 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 - ตองมีการปรับปรุงแกไขการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ใหมีความเหมาะสมกับ
รายวิชา 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 - สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงานและ ทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางานโดยกําหนดกฎเกณฑชัดเจน 
 - ควรจัดการเชิดชูสถานประกอบการ ท่ีรวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หรือฝกงาน เพื่อเสริมสราง
กําลังใจ 
 
 มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 จุดเดน  
 ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
 - คณะกรรมการใหความรวมมือและสนับสนุน และปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 - สถานศึกษาไดแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป จากการมีสวนรวมของทุกฝาย  
ทําใหสถานศึกษามีแนวทางในการดําเนินงานท่ีสอดคลองและครอบคลุมกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายจังหวัด 
 - สถานศึกษามีทิศทางและแนวทางในการดํา  เนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละ
ปงบประมาณ ท่ีสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ 
 - ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ สามารถใชแผนเปน 
เครื่องมือในการควบคุมกํากับติดตามในการใช งบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - สถานศึกษามีแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 - สถานศึกษามีแผนงานโครงการครอบคลุม ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณ
ของสถานศึกษา ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผลงานของครู ผูเรียนไดรับรางวัล มีผล
การปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของชุมชน สังคม 
 
 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
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- ผูบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนางาน มีคุณภาพการบริหารท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผน
ยุทธศาสตร และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใหมากข้ึน 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา 
 - สถานศึกษาปฏิบัติไดครบทุกขอ 
 - สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ  
 - ครูและบุคลากรทุกฝายรวมท้ังนักเรียนนักศึกษามีความเขาใจ และใหความรวมมือในการเขาใช
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเปนอยางดี 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 - สถานศึกษามีแผนงานอยางชัดเจนและมีการสนับแผนงาน ขอมูล จากฝายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ในการบริหารงานความเส่ียงท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานส่ิงเสพติด ดาน
สังคม ดานการพนันและการมั่วสุม 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 - สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบและ
กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามเกณฑท่ีกําหนดใหมากท่ีสุด 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนวิทยบริการ 
 - ไมมี 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
 - สถานศึกษามีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร มาสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ภายในแผนกวิชาไดเพียงพอและตอบสนองตอการใชงานไดตลอด 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - ไมมี 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 - วิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจําปและดําเนินการตามแผนงาน
โครงการอยางชัดเจน โดยมุงเนนการพัฒนางานวิชาการ  งานบริการวิชาชีพ  โครงงาน  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจัยและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  - งานการเงิน  งานวางแผนและงานพัสดุดําเนินงานตามระเบียบอยางครบถวนถูกตอง 
  - การจัดสรรงบประมาณตาง ๆ จะกระทําในรูปคณะกรรมการ  ทําใหเกิดเปนระบบธรรมาภิบาล
อยางสมบูรณ 
 
 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ 
 - วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี เห็นความสําคัญในเรื่องการใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ในการจัดการอาชีวศึกษา โดยมุงท่ีจะพัฒนาองคกรรวมกัน ใหสอดคลองกับบริบทขององคกรท้ัง 2 ฝายใน
สวนของวิทยาลัยฯ มุงเนนในการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร, ผูเรียน, วัสดุ ครุภัณฑ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับของชุมชน สังคม บรรลุถึง
เอกลักษณของสถานศึกษาท่ีกําหนดไววา จะตองกาวสูความเปน “ตลาดวิชาชีพ เพื่อปวงชน” 
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จุดท่ีตองพัฒนา 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
 - การปฏิบัติงานของแตละงานตองสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกัน 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 - ไมมี  
 ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานใหครบทุกกิจกรรม  โครงการ 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

- การปฏิบัติงานของแตละฝาย/แตละแผนก ตองสอดคลองกันและเปนไปในทางเดียวกัน 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา 
 - ตองบูรณาการระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 - ควรมีการตรวจสอบขอมูลนักเรียนใหมจากสถานศึกษาเดิม เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงานความ
เส่ียงท้ัง 5 ดาน 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 - ระบบสารสนเทศ ระหวางสถานศึกษา ครู ผูเรียน และผูปกครอง  
 ตัวบงช้ีท่ี 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนวิทยบริการ 
 - วิทยาลัยฯปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตวิทยาลัยใหประสิทธิมากกวา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา คณะ
ครูเจาหนาท่ี บุคคลภายนอกไดใชคนควา 
 - วิทยาลัยควรปรับปรุงระบบโทรศัพทเพราะไมสามารถติดตอกับแผนกวิชาและงานภายในไดสะดวก 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
 - ถาสถานศึกษาไมมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร ท่ีมีความทันสมัยมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนขาดการเรียนรู ไมทันในเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเกิดข้ึน  
 ตัวบงช้ีท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - ไมมี 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 - จัดทําระบบสารสนเทศดานการบริหารการเงินใหสมบูรณ 
  - ควบคุมการเบิกจายใหเหมาะสมตามแผนงานอยางตอเนื่อง 
 ตัวบงช้ีท่ี 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ 
 - ควรจัดทําแผนงาน เรื่องการระดมทรัพยากรรวมกับหนวยงานองคกรตางประเทศเพิ่มข้ึน เพื่อ
พัฒนาบุคลากร, ผูเรียน, สถานศึกษา ใหสามารถรับความรวมมือของประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ 
 
 มาตรฐานท่ี 4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 จุดเดน 
 ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 - สถานศึกษามีช่ือเสียง ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ 
ภายใตโครงการการบริการวิชาชีพสูชุมชน โครงการ 108 อาชีพ โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 



 
ด รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2558 

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) มีหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชนทําความรวมมือใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพมากกวา 34 หนวยงาน มีกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวา 
130 กิจกรรม และมีผูเขารับบริการมากกวา 20,000 คนตอป 
 
 จุดท่ีตองพัฒนา 
 ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 - สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. มีสวนรวมในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพใหเพิ่มมากข้ึน และใหครบทุกสาขาวิชา  
 - ใหนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ออกหนวยบริการครบทุกรายวิชา  
 
 มาตรฐานท่ี 5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 จุดเดน 
 ตัวบงช้ีท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน 
 - วิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําโครงงาน และส่ิงประดิษฐอยางเปนระบบรวมถึงความ
พรอมของนักศึกษาท่ีไดรับความรูจากการอบรมการทําวิจับ๕บทและสงเสริมใหมีการจัดประกวดโครงงาน
และจัดแสดงเผยแพรแกผูท่ีสนใจในงานเปดบานวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี 
 ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของคร ู
 - มีการจัดทําแผนงานและโครงการสนับสนุนงานวิจัยของครูผูสอน  
 - มีผูรับผิดชอบโครงการหัวหนางานท่ีอยูในความควบคุมดูแลของรองผูอํานวยการฝายแผนงาน และ
ความรวมมือ 
 - สถานศึกษาไดเชิญวิทยากรมาใหความรูครูในการจัดทํางานวิจัยของครู เพื่อแกปญหาการจัดการ
เรียนการสอน ทําใหครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนดีข้ึน 
 

 จุดท่ีตองพัฒนา  
 ตัวบงช้ีท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน 
 - ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และระดับประเทศ  ยังไดรับการเผยแพรทาง
วารสาร หนังสือพิมพ และการประกวดมีนอย รวมถึงระยะเวลาจัดทําโครงการนอยไปจึงไมสามารถนํา
โครงการไปใชประโยชนยังชุมชนไดอยางเต็มท่ี  
 ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของคร ู
 - สถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ท่ีมีการเนนความรูดาน
การวิจัย เพื่อใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและควรสนับสนุนใหมีการจัดประกวดผลงานท่ีเปน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของครูท่ีนําไปใชประโยชน เพื่อเปนแรงกระตุนและจูงใจ
ใหครูทํางานวิจัย เพื่อใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ในทุกปการศึกษา 
 
 มาตรฐานท่ี 6  ดานการปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 



 
ต รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2558 

 จุดเดน  
 ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 - คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมในแตละกิจกรรมเปนอยางดี  
 - นักเรียน นักศึกษา มีศักยภาพในการเปนผูนําท่ีดี ซึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายได
เปนอยางดีและบรรลุวัตถุประสงค 
 ตัวบงช้ีท่ี 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 - บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน/นักศึกษา ใหความสําคัญในดานการปลูกฝงจิตสํานึก และเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท่ีวิทยาลัยฯ จัดข้ึน  
 - นักเรียน/นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการดําเนินจัดกิจกรรมดวยตนเอง 
 ตัวบงช้ีท่ี 6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
 - มีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานกีฬาและนันทนาการของสถานศึกษา ท่ีจัดใหผูเรียน ครู บุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและ
นันทนาการของสถานศึกษาโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
 ตัวบงช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไมมี  
 

 จุดท่ีตองพัฒนา 
 ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 - จํานวนนักเรียน นักศึกษา แตละภาคเรียนมีจํานวนไมเทากันเนื่องจากมีนักเรียน นักศึกษา ออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ไมสามารถเรียกกลับมารวมกิจกรรมไดทุกกิจกรรม 
 - โดยมีแนวทางการปรับปรุง ซึ่งวิทยาลัยฯ จะดําเนินการจัดกิจกรรมใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 ตัวบงช้ีท่ี 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 - นักเรียนนักศึกษาท่ีฝกงานในสถานประกอบการไมไดเขารวมกิจกรรม จึงทําใหขาดความรู ความ
เขาใจการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 - ขาดการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณใน
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 ตัวบงช้ีท่ี 6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
 - จัดโครงการท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 ตัวบงช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไมมี  

 
 มาตรฐานท่ี 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จุดเดน  
 ตัวบงช้ีท่ี 7.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
 
 ตัวบงช้ีท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 - ไมมี 



 
ถ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2558 

 

 จุดท่ีตองพัฒนา 
 ตัวบงช้ีท่ี 7.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
 ตัวบงช้ีท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 - ไมมี 
 
 
 
5.  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยฯจึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของ
แผนงานโครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังนี้ 
 5.1  แผนผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
  -  โครงการสอนซอมเสริมกอนการสอบปลายภาค 
  -  โครงการวิเคราะหผูเรียน เพื่อการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียน  
  -  โครงการเรียนรูนอกสถานท่ี  
  -  โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาทักษะความรูใหกับนักเรียน  
  -  โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ 
  -  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะส้ัน 
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาท่ีจบเขาทํางาน
ในสถานประกอบการ 
  -  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.  
  -  โครงการแนะแนวการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  
  -  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพื่อเตรียมสอบ V-NET ประจําป 2558 
 5.2  แผนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  -  โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยผูทรงคุณวุฒิ  ผูเช่ียวชาญ และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
  -  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
  -  โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน  
  -  โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  
  -  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลรายวิชา  
  -  โครงการจัดทําหลักสูตรบริการชุมชน  
  -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน  
  -  โครงการจัดต้ัง Software House 
  -  โครงการติดตามการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 5.3  แผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
  -  โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ป (2556-2559)  
  -  โครงการความรวมมือสรางเครือขายจัดต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  



 
ท รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2558 

  -  โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  -  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ  
  -  โครงการติดตามความรวมมือของสถานศึกษากับหนวยงานภายนอกสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ 
  -  โครงการปรับปรุงระบบ IT งานดูแลผูเรียน บูรณาการงานครูท่ีปรึกษา งานปกครอง งาน
แนะแนว งานทะเบียน 
 5.4  แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
  -  โครงการ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

-  โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน 
-  โครงการบริการวิชาชีพและพัฒนาชุมชน 

  -  โครงการบริการ 108 อาชีพ  
  -  โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย-พมา (ปชด.)  
  -  โครงการฝกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนโครงการพระราชดําริ (ตชด.) 

-  โครงการพี่สอนนอง 
  -  โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแกผูดอยโอกาส  
  -  โครงการจัดนิทรรศการและการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
  -  โครงการแนะแนวการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  
 5.5  แผนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
  -  โครงการส่ิงประดิษฐ  
  -  โครงงานวิทยาศาสตร 
  -  โครงการการทําโครงงานของผูเรียน  
 5.6  แผนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
  -  โครงการพัฒนาผูเรียนทางดานคุณธรรม จริยธรรม  
  -  โครงการพัฒนาผูเรียนดานสุขภาพและบุคลิกภาพ  
  -  โครงการพัฒนาผูเรียนดานส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 5.7  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
  -  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูการประกันคุณภาพ  
  -  โครงการอบรมสรางความรูความเขาใจดานประกันคุณภาพ 
 5.8  แผนการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  -  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน  
  -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาท่ีจบเขาทํางาน
ในสถานประกอบการ 
  -  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน  
  -  โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยผูทรงคุณวุฒิ  ผูเช่ียวชาญ และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
  -  โครงการสํารวจความตองการพัฒนาตามแผนกวิชา  


