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บทสรุปผู้บริหาร
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ.2546หมวด 3 มาตรา 9 กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วน
ราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 และคาสั่งที่ 11/2559 เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 กาหนดสถานศึกษาจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติของจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้บริบทของจังหวัด เน้นการบูรณาการการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการทบทวนเพื่อพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีสาระ
ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นบ้านหลัง ที่สองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ที่มีความเป็นสถานศึกษา
คุณธรรมนาความรู้คู่ชุมชน เปี่ยมล้นงานบริการเพีย บพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ บุคลากรและ
ผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งความเป็นมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่สากล
พันธกิจ
1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษา และประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ที่ทันสมัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
5. ดาเนินการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
6. บริหารจัดการ การศึกษา วิจัย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ องค์ความรู้ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียน
สาเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่ทันสมัย ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศ
4. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
6. พัฒนาการศึกษาวิจัย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
อัตลักษณ์

“เก่ง ดี มีงานทา น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เอกลักษณ์

“ตลาดวิชาชีพเพื่อปวงชน”

วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2560 – 2564 โดยกาหนดเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
สู่การปฏิบัติด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน และทุกภาคส่วน มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและรายงานผลอย่างมีระบบ เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เพื่อให้การจัด
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี บ รรลุ เ ป้ า หมาย สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

หน้า 2

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ รัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กั น ยายน 2557 โดยได้ ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้ า น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ดาเนิ น การให้ มี ก ารปฏิ รูป ด้ า นต่ า งๆและส่ ง เสริม ความสามัค คี แ ละความ
สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องละเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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นโยบายของรัฐบาลทีเ่ กี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนาพาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลักดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในข้อ ที่ 4 นโยบายของการศึ กษาและเรี ยนรู้ การทะนุบ ารุง ศาสนา ศิล ปะและวั ฒนธรรม
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังส่วนราชการที่สาคัญ ในการร่วมขับ เคลื่อนในการดาเนินการตาม
นโยบายที่ 1 การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความเลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐนโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุ ขภาพของประชาชน นโยบาย
ที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซี ย น นโยบายที่ 8 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี กาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่า งยั่ง ยืน และนโยบายที่ 10 การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องละเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นความสาคัญยิ่งยวดในอัน ที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภัคดีและการปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยาและมาตรการทางระบบทางการสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึก และความผูกพันภั กดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ทั้ ง จะสนั บ สนุ น โครงการทั้ ง หลายอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการการทรงงาน สามารถนาหลักการ
ดัง กล่ า วมาประยุ กต์ ใ ช้ใ นการปฏิบั ติ ราชการและพั ฒนา ตลอดจนเร่ ง ขยายผลตามโครงการและ
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แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง
ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1ในระยะเร่ง ด่ วน รัฐบาลให้ค วามสาคัญ ต่ อการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่ วมกับของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อ
ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระบบทวิภาคีและพหุ
ภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้ง
ทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่
มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญ หาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและ
แก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญ หาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น
ปัญหาสถานะ และสิทธิของบุคคล การปรับปรุง ระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
เป็นต้น
2.2เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้ที่
มีความคิดเห็นต่างกับรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่
ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 3 การลดความเลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ความเลื่อมล้าในสัง คมเป็น อีกสาเหตุของปัญ หาความขัดแย้ง และความเดือดร้อ น
ทั้งหลายของประชาชนจึงมีนโยบายที่จะดาเนินการดังนี้
3.1ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสและอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
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เข้าสู่ ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรีผู้ด้ อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ ถูกกฎหมายพร้อมทั้ง ยกระดั บ
คุณภาพแรงงานโดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุก
ระดับอย่างมีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอก
ระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2ป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณ
กรรมต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทย ให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดนเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาอาชีพในพื้นที่ ลดความเลื่อม
ล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษะพื้นที่ของสถานศึกษา และการปรับปรุง และการบูรณา
การระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่ อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้ง ในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
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4.3 ให้ อ งค์ ก รภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และ
การเรียนรู้กระจายอานาจการบริหารจัดกรสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้
และทั กษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชี พได้ห ลากหลายตามแนวโน้ม การจ้ างงานในอนาคต ปรั บ
กระบวนการเรีย นรู้และหลักสูตรให้เชื่อ มโยงกับ ภูมิสัง คม โดยบู รณาการความรู้ และคุณธรรมเข้ า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็ น ผู้อื่ น การมีคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และความเป็น พลเมื อ งดี โยเน้ นความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ใน
การเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การ
เรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสัน ติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความสามัคคีใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิ ด
พื้นที่ สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.2 พัฒนาระบบบริการคุณภาพ โดยเน้นจากการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย แล้ว
จึงมารักษาสร้างกลไกลการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบ
การจ้ า งงาน การกระจายบุ ค ลากร และทรั พ ยากรสาธารณสุ ข ให้ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น และให้
ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริหารทางการแพทย์ และสาธารสุข
โดยส่ ง เสริ ม การร่ วมลงทุ น และการใช้ท รั พ ยากรและบุ ค ลากรร่ ว มกั น โดยมี ข้อ ตกลงที่รั ด กุ ม และ
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข
โดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้ความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
และหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้
และสร้ างสิ่ ง จู งใจและสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ กื้ อ กูล ต่ อ บรรยากาศการท่อ งเที่ ยว ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวที่ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่ม
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้ง
จะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่
เป็นแหล่งท่องเที่ ยวเดิมและแหล่ ง ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ ความรู้ และ เพิ่ มมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และ
ปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนาความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้เกษตรกรโดน
ระดม ความคิดเพื่อหาการป้องกันไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่วมในปี 2554 และหา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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วิธีที่จะแก้ไขปัญหาน้าท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิด
การขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรนั้นรัฐบาลจะเร่งการดาเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจาย
ครอบคลุมที่พื้นที่เฉพาะปลูกให้มากที่สุดซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี
ภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อ ย่างฟุ่มเฟือยรวมถึงการดาเนินการให้มีการสารวจ
และผลิต ก๊าซธรรมชาติแ ละน้ามั นดิบรอบใหม่ทั้ง ในทะเลและบนบกและด าเนินการให้มีก ารสร้า ง
โรงงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้ นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้ง จากการใช้ฟอสซิลเป็ นเชื้อเพลิง และจาก
พลังงานทดแทนทุกชนิดด้วยวิธีการที่เปิดเผยโปร่งใสเป็นธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม
พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้ ม แข็ ง สามารถแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึง แหล่ง เงินทุนและบริการทางการเงินและการ
ลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ การตลาดและ
โอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
6.18 ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อน
ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสิ นค้า
อุต สาหกรรมและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ ปรั บ ปรุ ง บทบาทและภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญ ของประเทศในเองนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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7.3 พัฒ นางานของภาคอุตสาหกรรมเพื่ อรองรับ การเข้า สู่ประชาคมอาเซียน ทั้ ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลและการใช้ระบบ
คุณ วุฒิ วิช าชี พให้เ กิ ดผลในทางปฏิ บัติ โ ดยคานึง ถึง เอกภาพกั บระบบมาตรฐาน ฝีมื อแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม ที่มีข้อตกลงการเปิดกลุ่มเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการ
ผลิ ตให้เ พีย งพอการยกระดับ ฝีมื อแรงงานในกลุ่ม อุส าหกรรมที่มี ศัก ยภาพ และอุต สาหกรรมที่ ใ ช้
แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอมาตรฐานวิชาชีพแรงงาน เพื่อใช้ในการประเมิน
ค่าจ้างแรงงาน
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียนโดยแร่งการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนการพัฒนางานการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS) แผนความร่ว มมือแห่ง อ่ าวเบงกอลสาหรับความร่ วมมื อหลากหลายสาขาวิ ชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยง
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
7.6 พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษโดยเริ่ มจากการพั ฒ นาด้ า นการค้ าชายแดนและ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการ
ผลิตและการลงทุนข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนนพัฒนาระบบ National Single Window
(NSW) และสิ่งอานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระบบ
แรกให้ความสาคัญกับด้านชายแดนที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด
บ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่ซึ่ง จะทาให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อ มโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวั ตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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นาไปใช้ ท างานในภาคเอกชน และการให้ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อม มี ช่ อ งทางได้
เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูปการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้ง ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรื อกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านการวิจัยและพัฒนาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอด
สู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมที่ทันสมัยและกระจายในพื้นต่างๆ เช่นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของงรัฐและตดต้นไม้ทาลายป่ามากขึ้นทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทาลายหรือ
นาไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะ
ขยะประเภทต่างๆก็รุนแรงยิง่ ขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญ หาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตของรัฐให้ชัดเจน เร่ง รัด
กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อการ
บริ ห ารจั ด การปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ทั น สมั ย และสร้ า งบรรทั ด ฐานในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ป่ าต้นน้าและพื้นที่ อนุรักษ์ที่มีความสาคัญ เชิง นิเวศ
กาหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ ราบเชิง เขาในพื้น ที่ ยุทธศาสตร์ก ารปลู กป่าเพื่ อป้องกันภัยพิ บัติและ
ป้องกันการบุกรุกป่าขยายป่าชุมชนและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อ ลดแรง
กดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบ
นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นต้น
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณ ภาพ จัด ให้มี แ ผนบริห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าของประเทศและมีก ระบวนการบู ร ณาการ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดทาแผนงานโครงการไม่เกิดความ
ซับซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริการจัดการ
ทรัพยากรน้าโดยจัด ตั้งหรือก าหนดกลไกในการบริหารจัด การน้าพร้ อมทั้ ง มีก ารนาเทคโนโลยีที่ มี
ประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้าและการเตือนภัย
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสียที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นลาดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุ ดเร่ง
กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่
ใดที่หนึ่งที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็ นพลัง งานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วน
ขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยกาหนดให้ ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับ
ขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและ
เฝ้าระวัง ไม่ให้มีการลักลอบทิ้งรวมทั้ง จัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่ เกิดจากการ
รั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความสาคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้าง
ภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต
อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
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6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

1.2 จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ6 ด้าน
1. ความมั่นคง
 เน้นการเรียนการสอนเพื่อความปรองดอง ความสามัคคี โดยใช้รูปแบบ Active Learning
2. การผลิต พัฒนากาลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 สร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนากาลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 พัฒนาหลักสูตร ผลิตและพัฒนาครู/คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 บริหารสถานศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล
5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมตระหนักในการเปลี่ยนของสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ส่วนเพิ่มเติมเฉพาะด้านอาชีวศึกษา















สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
ม. 44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน
กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ
ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง)
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลรองรับ APEC
ทวิภาคี
ทวิศึกษา
ทวิวุฒิ
ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ
Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา
แนะนาวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สร้างความร่วมมือผลิตกาลังคนระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ.อศจ.)
สานพลั งประชารั ฐด้ านการยกระดับ คุณ ภาพวิช าชี พ (Re-branding/Excellent Model
School/Database of Supply and Demand/Standard and Certification Center)
 สร้างความยืดหยุดระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส.
ปริญญาตรีในทุกสังกัดทั้ง สพฐ.กศน.สอศ. และ สกอ.
 สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
 วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์
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1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิสัยทัศน์/Vision
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน

ภารกิจ/Duty
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ
พันธกิจ/Mission
1.
2.
3.
4.

จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ
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อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/Rolesand Responsibilities
1. จัดทาข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2. ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
3. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้ง กาหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
8. ดาเนิน การเกี่ ย วกั บ การเลขานุ ก ารของคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษาและด าเนิน การตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถือเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ
ที่ มี คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก็ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศในอนาคต
โดยเฉพาะการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการยกระดับงานอาชีวศึกษาในอนาคตจะยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม
ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่การเป็นอาชีวะระดับสากล
โดยมี 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1.ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ
2.พัฒนาขีดความสามารถกาลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย
3.ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5.เพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
6.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และ
7.ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง
5 พันธกิจ ประกอบด้วย
1.การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ
2.ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ
5.พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
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1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดกาญจนบุรี
วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”
พันธกิจ
1. พัฒ นาและเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขั นทางเศรษฐกิ จ และแก้ ไ ขปัญ หาความ
ยากจนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภูมิ

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการ
ท่องเที่ยวการผลิต ด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน
4. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อการบริโภคและการส่งออก
5. ส่งเสริ มความสัมพั นธ์ และการค้ ากับ ต่า งประเทศเพื่อ เพิ่ มช่อ งทางการค้า ภายในและ
ต่างประเทศ
6. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน
ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชน
อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
3. ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพืนฐานของสถานศึกษา

นโยบายของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

นโยบาย 3D 2C
1) Democracy (ยึดมั่นประชาธิปไตย)
มีความตระหนักเห็นความสาคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
2) Decency (มีคุณธรรมความเป็นไทย) เ
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีง าม รู้ผิดชอบชั่วดี มีจิตสานึกความภาคภูมิใจ และยึดถือ
ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทย
3) Drug-Free (ห่างไกลยาเสพติด)
รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
4) Competency (สมรรถนะ)
เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5) Country (ท้องถิ่น)
ร่วมพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีความรู้และทัก ษะในการประกอบ
อาชีพในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
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2.1 ข้อมูลสถานศึกษา
2.1.1 ประวัติวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี : ชื่อเดิมโรงเรียนสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดกองโรงเรียน
ฝึกฝนอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2521 บนเนื้อที่ 18 ไร่
2 งาน 83.7 ตารางวา โดยก่อสร้างอาคารเรียน ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.10 ตั้งอยู่เลขที่
179 ถนนแสงชูโต ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เปิดสอนโดยเรียงตามลาดับดังนี้
วันที่ 8 ตุลาคม 2522 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไป รุ่นแรกมี
6 แผนกวิชา แผนกวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี แผนกวิชาเสริม
สวย แผนกวิชาบัญชี และแผนกวิชาพิมพ์ดีด
- ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) 2 สาขา คือ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ปีการศึกษา 2527 มีโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับบริษัท โอซีซี มหาชน จากัด
เพื่อสอนแต่งหน้าให้นักศึกษาแผนกเสริมสวย ปีละ 3 รุ่น ๆ ละ 50 - 60 คน
- 7 มิถุนายน 2534 กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดกอง
การศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ปีการศึกษา 2535 - 2539 มีโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษา กับบริษัท ซิว
เนชั่นแนล จากัด เพื่อผลิตช่างบริการอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 7 รุ่น มีนักศึกษาในโครงการจานวน
136 คน จบการศึกษา 130 คน
- ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
พาณิชยการ และสาขาวิชาช่างยนต์
- ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ปีการศึกษา 2540 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สะสมหน่วยกิต
4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และ
สาขาวิชาพาณิชยการ
- ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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- ปีการศึกษา 2544 สาขาช่างยนต์ มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
กับบริษัทโล้วเฮงหมง มอเตอร์จากัด สานักงานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกาญจนบุรี แผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว อบรมวิชาช่างซ่อมรถจักยานยนต์หลักสูตร 150 ชั่วโมง
- ปีการศึกษา 2546 มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กับ ผึ้งหวาน รี
สอร์ท แอนด์ สปา แควใหญ่ แควน้อย และ อะซัว คาแสด รีสอร์ท เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพ เพื่อตอบสนองนโยบายโรงเรียนในโรงงาน และโรงงานในโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิขาติดตั้งไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขาวิขาติดตั้งไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การเลขานุการประเภทวิชาคหกรรม สาชาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทั่วไป สาขาวิชาอาหาราโภชนาการ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี
- ปีการศึกษา 2552 ลงนามความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (ADRA) เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ
-

-

-

ระยะสั้นให้กับผู้พานักในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-พม่า
ปีการศึกษา2557 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา จานวน
3 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 2. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 3. โร
เรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ปีการศึกษา 2559 ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับโรงเรียนวัดวังก์วิเว
การามในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ระบบทวิภาคีสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชา
การโรงแรมและระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
ระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ สาขาการบัญชี และสาขาการติดตั้งไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาศิลปะการดนตรี
ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการติดตั้งและบารุงรักษา
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2.1.2 หลักสูตรที่เปิดสอน
1.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1. สาขางานยานยนต์
2. สาขางานไฟฟ้า
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขางานบัญชี
5. สาขางานเลขานุการ
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. สาขางานการโรงแรม
8. สาขางานศิลปะการดนตรี
4.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
1 สาขางานยานยนต์
2. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
3. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
4. สาขางานบัญชี
5. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาขางาน การติดตั้งและบารุงรักษา
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบเทียบโอนประสบการณ์ (ปวช.เทียบโอน)
1. สาขางานยานยนต์
2. สาขางานพาณิชยการ
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบเทียบโอนประสบการณ์ (ปวส.เทียบโอน)
1.สาขางานยานยนต์
2.สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
3.สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
4. สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
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2.1.3 สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย

สัญลักษณ์
ประจาวิทยาลัย

ธงประจาวิทยาลัย
สีเหลือง-เลือดนก

ดอกไม้ประจาวิทยาลัย
ดอกกาสะลอง (ปีป)

2.1.4ที่ตั้งวิทยาลัย
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 179 หมู่ 1 ต าบลท่ า มะขาม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
รหัสไปรษณีย์ 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3452-0586 โทรสาร 0-3452-0554
Website www.kanpoly.ac.th
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2.1.6

ข้ อมูลอาคารสถานที่

มีอาคารรวมทั้งสิ้น
อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคารเรียน 2 ชั้น
โรงฝึกงานช่างยนต์ 1 ชั้น
โรงฝึกงานช่างเชื่อม 1 ชั้น
โรงฝึกงานจักรยานยนต์ 1 ชั้น
โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารศูนย์วิทยบริการ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
ห้องสุขานักเรียน
อาคารพัสดุกลาง 1 ชั้น
อาคารอเนกประสงค์
สนามกีฬาฟุตซอล
ห้องเก็บของงานอาคาร
แฟลตพักบุคลากร 14 หน่วย
แฟลตพักครู 14 หน่วย
บ้านพักผู้อานวยการ
บ้านพักรองผู้อานวยการ
บ้านพักครู(บ้านแฝด)
บ้านพักนักการภารโรง
ห้องเก็บของวิทยาลัยฯ
โรงจอดรถ
ศาลาประชาสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ถังน้าปะปา
27 ถังน้าบาดาล
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38

หลัง
จานวน 2 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 2 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 3 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 หลัง
จานวน 2 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 5 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 2 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 4 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 ถัง
จานวน 1 ถัง
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2.2 แผนภูมิโครงการสร้างการบริหาร
2.2.1 ฝ่ายบริหาร

นายสนธิ ภูละมุล
ผู้อานวยการวิทยาลัย

นายอนุชิด อรรถานิธี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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2.2.2 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร

นายสนธิ ภูละมุล
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอนุชิด อรรถานิธี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอนุชิด อรรถานิธี

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายอนุชิด อรรถานิธี

ฝ่ายวิชาการ
นายอนุชิด อรรถานิธี

งานบริหารงานทั่วไป
นางจิราพร รวมยอด

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสลิลณัฏฐ์ เอกทุ่งบัว

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวรัชนี สุขก่า

งานบุคลากร
นางสุภาพร เจริญเวศยางกูร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวนันนภัสสร ศรี

นายศุภวิชญ์ คาหอม
งานครูที่ปรึกษา
นายศราวุธ นาคยรรยงค์

แผนกวิชาชีพสาขาที่เปิดสอน
หัวหน้าแผนกวิชาทุกวิชา

งานปกครอง
นายภัทรวุฒิ พาณิชเลิศ

งานพัฒนาหลักสูตร

ละว้า
งานการเงิน
นางปรีชาวรรณ อรรถา

งานความร่วมมือ
นางสลิลณัฏฐ์ เอกทุ่งบัว

นิธี
งานการบัญชี
นางสาวศรีสมร เลิศวนิชย์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน

ทิพย์

นายสมเกียรติ วรุตมะ

นางอัมพร บุศปพงศ์

งานประกันคุณภาพ

งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
นางภวดี รุ่งอรุณ

การเรียนการสอน
นางรัตติยา เกิดสินธุ์

งานวัดผลและประเมินผล

นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์

งานพัสดุ
นายวรภพ ไพรวัลย์

มาตรฐานการศึกษา
งานอาคารสถานที่
นายประพันธ์ สุขานันท์
งานทะเบียน
นางจาเนียร ยันตะนะ

2.3 งานประชาสั
ข้อมูลบุมคพัลากร
นธ์

นายไพศาล ยันตะนะ

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวรัชนี สุขก่า

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
นางธนัชพร คุ้มเมือง

งานโครงการพิเศษและการ

นายระพิน ศักดิ์พรหม

บริการชุมชน
นายสืบสกุล จั่นนาค
งานสื่อการเรียนการสอน
นายกาพลศักดิ์ ไชยพาพิมพ์

นางพิมพ์ชนา อัครพัฒนศุภสิน

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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2.3.1 ผู้บริหารและข้าราชการครู
จานวนคน
ตาแหน่ง
1. ผู้บริหาร
รวมผู้บริหาร
2. ข้าราชการครูผู้สอน
แผนกวิชาช่างยานยนต์
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
แผนกวิชาดนตรี
รวมข้าราชการครูผู้สอน
รวมผู้บริหารและข้าราชการครู

ระดับตาแหน่ง

2
2

-

ครู
รวม ผู้ช่วย
ช ญ
2 - 2 - -

4
2
3
2
2
1
1
15
17

4
1
2
2
2
1
12
12

4
2
3
2
4
1
4
2
3
1
1
27
29

ช

ญ

1
1
1
1
4
4

1
1
1

คศ.1

คศ.2

ช ญ ช
- - 1
- - 1
1
1
1

-

3
2
1
1
1
2
1
-

ระดับการศึกษา

คศ.3
ญ ช
- 1
- 1

3
1
1
2
1
11 8
14 8

1
1
2

คศ.4

เอก โท

ตรี

ญ ช ญ
- - - 1
- - - 1

1
1

-

1
1
1

3
1
3
1
1
1
2
1
13
14

1
1
1
3
1
3
3
1
14
14

-

-

1

2.3.2 ข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
ตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการบริหารทั่วไป
รวม

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จานวนคน
ชาย
หญิง
2
3
1
3
3

รวม
2
3
1
6

ระดับการศึกษา
ป.โท ป.ตรี ปวส.
2
3
1
6
-

ปวช.
-
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2.3.3 ลูกจ้างประจา
จานวนคน
ตาแหน่ง
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป (ครู)
งานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
รวมลูกจ้างประจา

ชาย
2
2

ระดับการศึกษา
ต่ากว่า
ปวช.

หญิง รวม ป.ตรี ปวส. ปวช.
1
1
2

1
1
2
4

1
1

-

1
1

2
4

2.3.4 ครูอัตราจ้าง

ตาแหน่ง
ช่างยนต์
ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สามัญสัมพันธ์
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
รวมครูอัตราจ้าง

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จานวนคน
ชาย
3
1
1
2
7

ระดับการศึกษา

หญิง รวม
1
3
2
1
1
8

3
1
2
2
3
2
1
1
15

เอก

โท

ตรี

ต่ากว่า
ป.ตรี

-

-

3
1
2
2
3
1
1
1
14

1
1
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2.3.5 ลูกจ้างชั่วคราว
จานวนคน
ตาแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เจ้าหน้าที่กิจกรรม
เจ้าหน้าที่แนะแนว
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่วัดผล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
นักการภารโรง,ยาม
พนักงานขับรถยนต์
รวมลูกจ้างชั่วคราว

รวมบุคลากรทั้งหมด

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

1
1
6
1
9

3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
18

3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10
1
27

38

43

81

ป.ตรี ปวส. ปวช.
1
1
1
1
2
1
1
1
9

2
1
1
1
1
1
1
8

-

ต่ากว่า
ปวช.

10
1
11

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
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2.4 นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
2.4.1 จานวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.
ปวช.1
ชาย หญิง รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยานยนต์
สาขางานยานยนต์(ปกติ)
57
57
สาขางานยานยนต์(ทวิฯ)
34
2
36
สาขางานยานยนต์ (ศูนย์วัดวัง)
รวม
91
2
93
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
45 10
55
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ศูนย์วัดวัง) 3
4
7
รวม
48 14
63
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
20
1
21
รวม
20
1
21
ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
2
16
18
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
28
37
รวม
11 44 55
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
9
9
รวม
9
9
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการดนตรี
สาขางานดนตรี
6
1
7
รวมทั้งหมด
6
1
7
รวมนักเรียนชาย ระดับ ปวช.
353
รวมนักเรียนหญิง ระดับ ปวช.
155
รวมนักเรียน ระดับ ปวช.
508
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ปวช.2
ชาย หญิง รวม

ปวช.3
ชาย หญิง รวม

28
8
4
40

1
1

28
8
5
41

27
19
46

-

27
19
46

19
19

10
10

29
29

28
28

2
2

30
30

14
14

5
5

19
19

15
15

1
1

16
16

1
4
5

16
22
38

17
26
43

10
10

12
15
27

12
25
37

-

-

-

-

-

-
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2.4.2 จานวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.

ปวส.1
ชาย หญิง รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
22
22
รวม
22
22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
35
3
38
รวม
35
3
38
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
6
1
7
รวม
6
1
7
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
23 23
รวม
23 23
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
7
13
รวม
6
7
13
รวมนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.
119
รวมนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.
59
รวมนักศึกษา ระดับ ปวส.
178
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

รวมนักศึกษาปวช. และ ปวส.ทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ปวส.2
ตกค้าง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
18
18

-

18
18

-

-

-

18
18

-

18
18

1
1

-

1
1

7
7

-

7
7

4
4

-

4
4

-

14
14

14
14

-

-

-

2
2

11
11

13
13

-

-

-

686
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2.4.3 จานวนนักเรียน/นักศึกษา (แบบเทียบโอนประสบการณ์)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมนักศึกษาชาย
รวมนักศึกษาหญิง
รวมนักศึกษาระดับ ปวส. (แบบเทียบโอนประสบการณ์)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ปวส.1
ชาย หญิง รวม

ปวส.2
ชาย หญิง รวม

6
6

-

6
6

4
4

-

4
4

-

3
3

3
3

-

16
16

16
16

5
5
20
32
52

7
7

12
12

5
5

6
6

11
11
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2.4.4 จานวนนักศึกษา หลักสูตร ระยะสั้น ภาคเรียนที่ 3/2560 (รุ่น 137)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อและกระโปรง 75 ชม.
ผลิตภัณฑ์จากผ้า 75 ชม.
เสื้อกางเกงสมัยนิยม ระดับ 1 150 ชม.
กางเกงชายสมัยนิยม 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
การแต่งผมชายสมัยนิยม
สระ-เซทสมัยนิยม
การจัดดอกไม้ในงานพิธี 75 ชม.
นวดแผนไทย
เคมีภัณฑ์สมุนไพร
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ผลิตภัณฑ์อาหารเบเกอรี่
สาขาวิชาดนตรี
ปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม
รวมทั้งสิ้น

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

เช้า

จานวน
บ่าย (ค่า)

รวม

22
22
6
-

23
23
10

45
45
6
10

24
26
11
20
11

25
19
15
20
-

49
45
26
40
11

22

-

22

164

35
170

35
334
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2.4.5 จานวนนักเรียนหลักสูตรแกนมัธยม ภาคเรียนที่ 2/2560
ลาดับ
ที่

รายวิชา

จานวน
ชั่วโมง

โรงเรียน

ครูผู้สอน

จานวน
นร.

1

ร้อยลูกปัด

40

ด่านมะขามเตี้ย

อ.ภวดี

43

2

เสื้อคอกลม

40

ด่านมะขามเตี้ย

อ.สุภาพร, อ.สืบสกุล

28

3

กีตาร์โฟร์คขั้นต้น

40

ด่านมะขามเตี้ย

อ.ภัทราวุฒิ, อ.พัชรี

34

4

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

40

ด่านมะขามเตี้ย

อ.ประพันธ์

45

5

เค้ก

40

ด่านมะขามเตี้ย

อ.ศิรินันท์

23

6

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

40

ด่านมะขามเตี้ย

อ.นรินทร์

15

7

อาชีพประดิษฐ์ใบตอง

75

เทศบาล 5

อ.จันทร์ทิพย์

17

8

การจัดดอกไม้ในงานพิธี

75

เทศบาล 5

อ.จันทร์ทิพย์

17

9

ช่างซ่อมบารุงรถจักยานยนต์

75

ศรีสวัสดิ์ฯ

อ.นรินทร์

19

10

ขนมไทย

75

ศรีสวัสดิ์ฯ

อ.ศิรินันท์

13

11

การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร

90

รร.สมาคมป่าไม้

อ.ประเวศ

14

12

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่ออาชีพ

72

รร.สมาคมป่าไม้

อ.วรภพ

21

13

งานบารุงรักษารถยนต์

72

หนองปรือ

อ.อดิศักดิ์

23

14

การถนอมอาหาร

75

รร.ศรีสวัสดิ์

อ.ศิรินันท์

11

รวมทั้งสิ้น

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

323
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จำนวนนักเรี ยน นักศึกษำ ภำคเรี ยนที่ 2/2560

ระยะสัน้
24%

ปวช.
36%

แกนมัธยม
23%

ปวส.
13%

ปวส.เทียบโอน
4%

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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2.5 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
2.5.1 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. , ปวส.

ประเภท/สาขาวิชา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ปวช.ชั้นปีที่ 1
ปวส.ชั้นปีที่ 1
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
80
40
- สาขางานยานยนต์ (ศูนย์วัดวังฯ)
20
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
80
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ศูนย์วัดวังฯ)
20
สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
40
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตัง้ และบารุงรักษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
40
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ศูนย์วัดวัง)
20
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาศิลปะการดนตรี
- สาขางานดนตรี
20
รวม
300
100
0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

รวม

-

-

-

120
20

-

40

20

60

-

-

-

80
20

-

40

-

40

-

-

-

40

-

20

-

20

30
30
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

60

-

40

20

100

-

20

20

80

-

-

-

20

0

190

90

20
680
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2.5.2 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น

ประเภทวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
- วิชางานบริการจักรยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
- วิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
- วิชาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1
- วิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
- วิชาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- วิชางานติดตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวดี จิ ิตอล
- วิชางานซ่อมเครื่องขยายเสียง
- วิชางานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยสมองกลฝังตัว
- วิชางานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตัง้ โปรแกรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปในงานสานักงาน
- วิชาระบบภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับธุรกิจ
- วิชาบัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว
- วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในงานอาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- เสื้อกางเกงสมัยนิยม ระดับ 1
- เสื้อกางเกงสมัยนิยม ระดับ 2
- การตัดเย็บเบื้องต้น
- กางเกงสมัยนิยม 1
- วิชาผลิตภัณฑ์จากผ้า
- วิชาการสร้างแบบตัดเย็บเสื้อ-กระโปรง
- วิชาเสื้อเบื้องต้น

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ภาคเรียนที่ 1/2561
รุ่นที่ 139
รุ่นที่ 140
หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ
ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

30 ซม.

-

30

-

-

-

-

-

-

72 ซม.

-

30

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

75 ชม.

25

-

-

-

-

75 ชม.

25

-

-

-

-

-

-

-

120 ชม.

25

-

-

-

-

-

-

-

75 ชม.

30

30

75 ชม.

30

30

75 ชม.

30

30
45 ชม.

30

30
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ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561
รุ่นที่ 139
รุ่นที่ 140
หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ
ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า

ประเภทวิชา

- วิชาเคมีภณ
ั ฑ์สมุนไพร
- วิชาแปรรูปสมุนไพร
- วิชาเคมีภณ
ั ฑ์สมุนไพร
- วิชาเสื้อชายสมัยนิยม1/การตัดเย็บกางเกงเบื้องต้น/กางเกงชายสมัยนิยม1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป
- วิชาแต่งผมชายสมัยนิยม
- วิชาตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
- วิชาตัดผมซาลอนเบื้องต้น
- วิชาสระ-เซทสมัยนิยม/ซอยผม-ดัดผม/ซอย-ดัดสมัยนิยม/สระ-เซท สมัยนิยม
- วิชาพวงมาลัยมงคล
- วิชาบายศรีใบตอง
- วิชาอาชีพช่างจัดดอกไม้/จัดดอกไม้สด/จัดดอกไม้สากล
- วิชา นวดไทยเพือ่ สุขภาพ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- วิชาอาหารไทย
- วิชาอาหารจีน

150 ชม.

20

-

-

-

-

-

-

-

60 ชม.

20

-

-

-

-

60 ชม.

20

-

150 ชม.

25

20

120 ชม.

25

20

150 ชม.

25

25

-

-

-

-

-

-

75 ชม.

25

25

-

-

-

45 ชม.

25

25

150 ซม.

30

30

120 ชม.

30

30

75 ชม.

25

25

-

-

-

75 ชม.

25

25

-

-

-

-

-

-

120 ชม.

25

25

150 ชม.

20

20

150 ชม.

20

20

75 ชม.

30

-

-

-

-

75 ชม.

30

-

-

-

-

-

-

-

120 ชม.

30

-

-

-

-

-

-

-

150 ชม.

-

40

-

-

-

-

-

-

120 ชม.

-

40

รวม

340

495

305

495

รวมทัง้ สิ้น

835

- วิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
- วิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กเพือ่ อาชีพ
สาขาวิชาดนตรี
- วิชาดนตรีสมัยนิยม
- วิชาปฏิบตั ดิ นตรีสมัยนิยม

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

800
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2.5.3 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรแกนมัธยม

โร งเรี ย น/ร ำยวิ ช ำ

แผนกวิ ช ำ

โรงเรียนศูนย์เพาะกล้าคุณธรรม
- วิชากีตาร์โฟล์คขั้นต้น
ดนตรี
- วิชางานเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 2 จังหวะ
ช่างยนต์
- วิชากางเกงเล/เสื้อคอกลม
ตัดเสื้อชาย
- วิชาร้อยลูกปัด
ตัดเสื้อชาย
โรงเรียนหนองปรือวิทยาคม
- วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
ช่างยนต์
โรงเรียนด่านมะขามเตีย้
- วิชางานเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 2 จังหวะ
ช่างยนต์
โรงเรียนศรีสวัสดิว์ ิทยาคม
- วิชางานเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 2 จังหวะ
ช่างยนต์
- วิชาคุกกีแ้ ละเค้ก/อาหารว่างยอดนิยม
อาหารและโภชนาฯ
- วิชาโดนัทาขนมปังและเดนนิสฯ
อาหารและโภชนาฯ
- วิชาขนมอบยอดนิยม/เค้กและแต่งหน้าเค้ก
อาหารและโภชนาฯ
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
- วิชาคอมพิวเตอร์เพือ่ งานอาชีพ
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาล 5
- วิชาศิลประดิษฐ์เบือ้ งต้น (นร.ชั้น ม.1)
คหกรรมฯ
- วิชาอาชีพร้อยมาลัย (นร.ชั้น ม.2)
คหกรรมฯ
- วิชาจัดดอกไม้สด (นร.ชั้น ม.3)
คหกรรมฯ
- วิชาอาชีพประดิษฐ์ใบตองและแกะสลัก
คหกรรมฯ
- วิชาเสริมสวยเบือ้ งต้น /สระผม-ไดร์ผมหนีบผม
คหกรรมฯ
- วิชามัดย้อมผ้า /เพ้นท์ผ้า
ศิลปกรรม
ร วม

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

หลัก สูตร
(ชั่ ว โมง)

จำนวน
(คน)

40 ชม.
75 ชม.
40 ชม.
40 ชม.

40
30
35
40

75 ชม.

20

75 ชม.

30

75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.

30
20
20
20

75 ชม.

20

75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.

25
25
25
25
25
25
455
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี โดยมี ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น สถาน
ประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส เพื่อกาหนดเป็นวิ สัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นบ้านหลัง ที่สองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ที่มีความเป็นสถานศึกษา
คุณธรรมนาความรู้คู่ชุมชน เปี่ยมล้นงานบริการเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ บุคลากรและ
ผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งความเป็นมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่สากล
พันธกิจ
1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษา และประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ที่ทันสมัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
5. ดาเนินการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
6. บริหารจัดการ การศึกษา วิจัย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ องค์ความรู้ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียน
สาเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่ทันสมัย ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศ
4. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
6. พัฒนาการศึกษาวิจัย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
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อัตลักษณ์

“เก่ง ดี มีงานทา น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เอกลักษณ์

“ตลาดวิชาชีพเพื่อปวงชน”

ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามีมีระบบการบริหารที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีนโยบาย แผน มาตรฐาน และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ เป็นไปตามระเบียบการบริหารจัดการและ
สามารถตรวจสอบได้
พันธกิจที่ 2

บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษา และประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียน
สาเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติงานสาหรับงานกิจการนักเรียนนักศึกษาที่มีมาตรฐานพร้อม
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีระบบสวัสดิการที่ดีสาหรับนักเรียน นักศึกษา
พันธกิจที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ที่ทันสมัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่ทันสมัย ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศ
พันธกิจที่ 4
สร้างสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. ครูมีศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพตาม
มาตรฐานในระดับสากล
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พันธกิจที่ 5 ดาเนินการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
เป้าประสงค์ 1. สร้างภาคีความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ชุมชน
2. ฝึกอบรมอาชีพที่ตรงความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการ
3. เชื่อมโยงสถานประกอบการและชุมชน เข้ามาร่วมจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานจริง
พันธกิจที่ 6

บริหารจัดการ การศึกษา วิจัย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ องค์ความรู้ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาวิจัย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการ
4. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือที่เข็มแข็งกับชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ
6. สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของชุมชนสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
7. สถานศึกษามีระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ โครงการ เป้าประสงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้กาหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารที่คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

พัฒนาระบบสารเสน
เทศที่ทันสมัยเพื่อ
การจัดการที่โปรงใส
ตรวจสอบได้
2. มีนโยบาย แผน มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วน
และการติดตามประเมินผล ร่วมในการจัดทา
การจัดการศึกษาอย่างมี
แผนพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การศึกษาและ
แผนปกิบัติการ
ประจาปี

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ตัวชี้วดั (KPI)
ร้อยละของบุคลากรภายใน
ใช้ระบบสารสนเทศ RMS

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมกันในการจัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ร้อยละของโครงการที่มีการ
จัดการรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม

2561
50

เป้าหมาย
2562
2563
80
90

2564
100

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. อบรมเชิงปฏัติการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลฯ

80

85

90

100

1. จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

งานวางแผนและ
งบประมาณ

80

85

90

100

1. สรุปผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ

งานวางแผนและ
งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผเู้ รียนสาเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั (KPI)

1. สถานศึกษามีห้อง
ปฎิบัติงานสาหรับงานกิจการ
นักเรียน นักศึกษาที่มี
มาตรฐาน พร้อมระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย
2. สถานศึกษามีระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาห้องปฏิบัติงาน
กิจการนักเรียน
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมและทันสมัย

ร้อยละของบุคลากรและ
ผู้เรียนพึงพอใจในการติดต่อ
งานที่ห้องปฏิบัติงาน
กิจการนักเรียนนักศึกษา

สนับสนุนจัดระบบ
จานวนครั้งของการจัดให้
ดูแลช่วย เหลือผู้เรียน ผูเ้ รียนพบครูที่ปรึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
ร้อยละของผู้เรียนที่
ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเข้า

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

เป้าหมาย
2561
80

50ครั้ง/ภาค
เรียน
35%

2562
85

2563
90

2564
95

โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน
นักศึกษา
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับงาน
กิจการ นักเรียน นักศึกษา

55ครั้ง/ภาค 60ครั้ง/ภาค 70ครั้ง/ภาค 1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
เรียน
เรียน
เรียน
2. สมุดบันทึกผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
3. เชิดชูครูที่ปรึกษาดีเด่น
30%
25%
20%
1. ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเสี่ยง
3. ผู้ปกครองเครือข่าย
4. จัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง
5. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก ที่พักอาศัย
ของผู้เรียน
6. ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
7. เฝ้าระวังการออกกลางคัน
8. ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกงาน
9. สัมมนาพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี
10. สัมมนานักเรียนทวิภาคีหลังฝึกงาน

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการ
นักเรียน นักศึกษา

หน.งานครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผเู้ รียนสาเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
เป้าประสงค์

3. สถานศึกษามีระบบ
สวัสดิการที่ดีสาหรับนักเรียน
นักศึกษา

กลยุทธ์

สนับสนุนจัดระบบ
สวัสดิการที่ดีสาหรับ
นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ตัวชี้วดั (KPI)

เป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน

80%

80%

80%

80%

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อระบบสวัสดิการ
สาหรับนักเรียน นักศึกษา

80%

80%

80%

80%

โครงการ/กิจกรรม
1. ส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา
2. หารายได้ระหว่างเรียน
3. พัฒนานักเรียนและส่งเสริมนักเรียน
นักศึกษาเข้าสู่ศักยภาพผู้ประกอบ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร
4. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
5. จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา
6. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1. ระดมทุนการศึกษาสาหรับผู้เรียน
2. แนะแนวการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
3. จัดหาปรับปรุงสถานที่พักผ่อน
สาหรับนักเรียน นักศึกษา
4. ตรวจสุขภาพประจาปี
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์แผนกวิชา
6. ปรับปรุงห้องพยาบาล
7. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เรียน ที่มีระบบสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
8. มอบประกาศนียบัตร นักเรียน
นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

หน.งานสวัสดิการ ฯ
หน.งานแนะแนวฯ
หน.งานอาคารสถานที่
หน.งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

หน้า 47

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่ทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและประเทศ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ สนับสนุนให้มีการ
และสื่อการเรียนการสอนที่
พัฒนาห้องปฎิบัติ
ทันสมัย
การและจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย

ตัวชี้วดั (KPI)
ระดับความพึงพอใจของครู
และนักเรียนที่มีต่อ
ห้องปฏิบัติการและสื่อการ
เรียนการสอน

เป้าหมาย
2561
80%

2562
80%

2563
80%

2564
80%

2. สถานศึกษามีระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบ

ระดับความพึงพอใจของครู
บุคลากร ผู้เรียน และชุมชน
ที่มีต่อระบบ งาน
ประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา

80%

80%

80%

80%

3.สถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการ
บริหารจัดการ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย

ระดับความพึงพอใจของครู
บุคลากร และผู้เรียนที่มีต่อ
ระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

โครงการ/กิจกรรม
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน์
2. อบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน
3. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยแก่ครูผู้สอน
4. จัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้างในสถานศึกษา
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. วารสารประชาสัมพันธ์
3. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
4. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เรียน และชุมชนที่มีต่อระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาเว็ปไซต์ให้ทันสมัยและมี
ข้อมูลครบทุกด้าน
3. การศึกษาความพึงพอใจของครู
บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อระบบและ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานอาคารสถานที่
หน.งานสื่อการเรียน การ
สอน

หน.งานพัสดุ
หน.งานประชาสัมพันธ์

หน.งานศูนย์ข้อมูล

หน้า 48

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่ทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
และประเทศ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั (KPI)
ระดับความพึงพอใจของ
ชุมชน หน่วยงานที่มีต่อ
คุณภาพและการบริการ
วิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา

4. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีคุณภาพ

5. สถานศึกษามีหลักสูตร
สมรรถนะที่หลากหลายและมี
คุณภาพตรงตามความต้องการ
ของชุมชนสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน

สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน

สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอน

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ระดับคุณภาพประสิทธิผล
ของการประกันคุณภาพ
ภายใน

ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
2561
4.50

2562
4.50

2563
4.50

2564
4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

5

5

5

5

โครงการ/กิจกรรม
1. การศึกษาความพึงพอใจของชุมชน
หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพและการ
บริการวิชาชีพของผู้เรียน
2. สารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ในการรับ
นักศึกษาที่จบเข้าทางาน
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
2. ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
4. จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
5. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
6. พัฒนาระบบควบคุมภายใน
7. กิจกรรม 5 ส.
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
ความต้องการตลาดแรงงาน
2. ปรับปรุงแผนการเรียน
3. การเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยม
4. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอน
ความรู้ประสบการณ์

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานโครงการพิเศษ
หน.งานแนะแนว

หน.งานประกันคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่าน

หน.งานวางแผนฯ

หน.งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน

หน้า 49

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่ทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและประเทศ
เป้าประสงค์
6.สถานศึกษามีระบบเทียบ
โอนความรู้ประสบการณ์ที่มี
คุณภาพ

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทียบโอน
ความรู้ประสบการณ์
ให้มีคณ
ุ ภาพ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ตัวชี้วดั (KPI)
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียน

เป้าหมาย
2561
75

2562
78

2563
80

2564
85

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบ
โอนประสบการณ์
2. สัมมนาเตรียมความพร้อมการเรียน
สาหรับนักศึกษาระบบเทียบโอน
ประสบการณ์

ผู้รับผิดชอบ
งานเทียบโอนผลการเรียน
เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์

หน้า 50

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั (KPI)

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สนับสนุนครูให้ได้รับ
การเลื่อนวิทยฐานะ
สนับสนุนให้บุคลากร
ได้ศึกษาต่อ
ส่งเสริมบุคลากรให้
ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

จานวนครูที่ได้รับการเลื่อน
วิทยฐานะ
จานวนบุคลากรที่เพิ่มวุฒิ
การศึกษา
ร้อยละจานวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

2. ครูมีศักยภาพการเป็นครู สนับสนุนให้ครูได้
นักวิจัย
จัดทาทางานวิจัยได้
อย่างมีคุณภาพ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

เป้าหมาย
2561
2

2562
2

2563
2

2564
2

2

2

2

2

75

75

80

80

ร้อยละจานวนครูเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ

5

5

5

5

ร้อยละบุคลากรได้ศึกษาดูงาน

75
100

80
100

85
100

90
100

ร้อยละของครูที่จัดทา
งานวิจัยให้ชั้นเรียน

โครงการ/กิจกรรม
1.ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ
1. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานบุคลากร
หน.งานบุคลากร

1. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม หน.งานบุคลากร
ด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในสถานศึกษา
และภายนอกสถานศึกษา
2. ฝึกทักษะความชานาญในสถาน
ประกอบการ
3. พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. อบรมการใช้และผลิตสื่อการเรียนการสอน
หน.งานสื่อการเรียนการสอน
1. แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา หน.งานบุคลากร

1. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
1. อบรมให้ความรู้การทารายงานการวิจัยแก่
ครูผู้สอน
2. อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทาแผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฐานสมรรถนะวิชาชีพและพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียน

หน.งานบุคลากร
หน.งานวิจัยฯ
หน.งานหลักสูตร

หน้า 51

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด(KPI)

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ

เสริมสร้าง
จรรยาบรรณครูและ
บุคลาการทาง
การศึกษา

4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยี

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรมีทักษะด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี

ร้อยละครูและบุคลากร
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก
ร้อยละครูและบุคลากรได้รับ
การอบรมด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่

5. ผู้เรียนมีความรู้ ความ
สามารถ มีทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพตาม
มาตราฐานในระดับ
สากล

เป้าหมาย
2561
5

2562
10

2563
15

2564
20

75

75

80

80

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ให้มีความรู้และทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ในด้านวิชาการและ
เกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
วิชาชีพ

75

76

78

80

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพื่อมาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นระบบ

80

85

90

95

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. ยกย่องบุคลากรดีเด่น
2. สนับสนุนให้ครูได้รับประกาศเกียรติคุณ
ด้านจรรยาบรรณ ด้านวิชาการและวิชาชีพ

หน.งานบุคลากร

1. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่
ครูและบุคลากร
2. อบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ครูและ
บุคลากร
1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมสอบV-Net
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา
ไม่ต่ากว่า 2.00
4. สอนปรับพื้นฐาน
5. สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
7. ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา
8. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ
ผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. โครงงานวิทยาศาสตร์
2. โครงการทักษะการคิด
3. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์
4. สอนซ่อมเสริม
5. โครงงานวิชาชีพ

หน.งานบุคลากร

หน.งานหลักสูตร
หน.งานวัดผลและ
ประเมินผล
หน.แผนกวิชา
หน.งานทะเบียน
ครูผู้สอนทุกท่าน

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนโครงงานวิชาชีพ
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั (KPI)

5. ผู้เรียนมีความรู้ ความ
สามารถ มีทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพตามมาตราฐานใน
ระดับสากล (ต่อ)

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะ
ในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ (ต่อ)

ร้อยละผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารด้านการฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

เป้าหมาย
2561
80

2562
85

2563
90

2564
95

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้า

80

85

90

95

ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

75

80

85

90

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดการเรียนรู้เน้นทักษะการฟังพูดอ่านเขียน
2. ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและพูดในที่ชุมชน
3. บูรณาการภาษาอังกฤษสู่แผนกวิชา
4. ส่งเสริมทักษะภาษาไทย
5. ตอบปัญหาวิชาการและตอบปัญหา
ภาษาต่างประเทศ
6. รักการอ่าน
7. จัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาการอ่าน
8. จัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ความรู้
และเทคโนโลยี
2. ส่งเสริมเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ
3. ซ่อมแซมปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้อง
อินเตอร์เน็ต
12.ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. อบรมทดสอบฝีมือแรงงาน
4. ส่งเสริมนักเรียนฝึกประสบการณ์ทวิภาคี
5. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี
ก่อนออกฝึกงาน

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูภาษาไทย
ครูภาษาอังกฤษ
หน.แผนกวิชาทุกท่าน

หน.งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด
หน.แผนกวิชา

หน.งานครูที่ปรึกษา
หน.งานปกครอง
ครูที่ปรึกษา
ครูผู้สอนทุกท่าน
หน.งานทวิภาคี

6. สัมมนานักเรียน นักศึกษาทวิภาคีหลังฝึก
วิชาชีพ

หน้า 53

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

5. ผู้เรียนมีความรู้ ความ
สามารถ มีทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพตามมาตราฐานใน
ระดับสากล (ต่อ)

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะ
ในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ (ต่อ)

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของนักเรียน
ด้านความรู้ ความสามารถ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ตัวชี้วดั (KPI)

เป้าหมาย
2561
80

2562
85

2563
90

2564
95

80

85

90

95

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. สารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
2. โครงการสารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ในการรับนักศึกษา
ที่จบหลักสูตร ปวช. ปวส. ระยะสั้น เข้า
ทางานในสถานประกอบการ

หน.งานวิจัย
หน.งานแนะแนว

1. กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักศึกษา
3. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม
6. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่รายวิชา
8. กิจกรรมบริจาคโลหิต
9. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

หน.งานกิจกรรม
หน.งานครูที่ปรึกษา
หน.แผนกวิชา
ครูผู้สอนทุกท่าน

หน้า 54

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
จริยธรรม ค่านิยม
พึงประสงค์ (ต่อ)
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (ต่อ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ตัวชี้วดั (KPI)
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของนักเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

เป้าหมาย
2561
80

2562
85

2563
90

2564
95

โครงการ/กิจกรรม
1. สารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด
3. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
4. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย
100 เปอร์เซ็นต์
5. กิจกรรมเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาท การ
พนันและการมั่วสุมของผู้เรียน
6. กิจกรรมTo Be Number One
7. กิจกรรมอาชีวะจิตอาสา

ผู้รับผิดชอบ

หน.งานวิจัย
หน.งานประชาสัมพันธ์
หน.งานปกครอง
หน.งานโครงการพิเศษ

หน้า 55

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
เป้าประสงค์
1 สถานศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เข็มแข็งกับชุมชน
หน่วยงาน สถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน

2 สถานศึกษามีเครือข่าย
ความร่วมมือที่เข็มแข็งกับ
ชุมชน หน่วยงาน สถาน
ประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน (ต่อ

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั (KPI)

สนับสนุนส่งเสริม
เครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน หน่วยงาน
สถานประกอบการและ
ประชาคมอาเซียน

จานวนหน่วยงาน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ที่มีการทาความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาชีพ
กับสถานศึกษา

สนับสนุนส่งเสริม
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและ
ประชาคมอาเซียน
(ต่อ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จานวนครั้งที่ออกบริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน หน่วย งาน
ภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย
2561
25

50 ครั้ง

2562
27

50 ครั้ง

2563
29

50 ครั้ง

2564
30

50 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบริการวิชาชีพแก่ชุมชน
2. จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการ
3. จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
จัดการอาชีวศึกษา (แกนมัธยม)
กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัด
4. จัดทาแผนปฎิบตั ิการบริการชุมชน
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
6. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยผูท้ รงคุณวุฒิฯ
7. เชิดชูเกียติสถานประกอบการการลงนาม
ความร่วมมือสัมมนาพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามความต้องการแรงงงาน

หน.งานความร่วมมือ
หน.งานทวิภาคี

1. บริการวิชาชีพสู่สังคม
2. บริการ 108 อาชีพสูช่ ุมชน
3. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
4. ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการ
5. ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พานักในศูนย์
พักพิงชายแดนไทย-พม่า
6. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส

หน.งานโครงการพิเศษ

งานหลักสูตรฯ
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
เป้าประสงค์
2 สถานศึกษามีเครือข่าย
ความร่วมมือที่เข็มแข็งกับ
ชุมชน หน่วยงาน สถาน
ประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน (ต่อ

กลยุทธ์
สนับสนุนส่งเสริม
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและ
ประชาคมอาเซียน
(ต่อ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ตัวชี้วดั (KPI)
จานวนครั้งที่ออกบริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน หน่วย งาน
ภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย
2561
50 วัน

2562
50 วัน

2563
50 วัน

2564
50 วัน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

7. อาชีวะจิตอาสา
หน.งานโครงการพิเศษ
8. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
9. ฝึกอาชีพโรงเรียน ตชด.
10. จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นริมชายแดน
ไทย-พม่า
11. จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.
ปวส.ระบบทวิภาคี
12. พัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและยกย่องสถานประกอบการ
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด(KPI)

1. สถานศึกษามีระบบฐานะ
ข้อมูลออนไลน์ครอบคลุม
องค์ประกอบของการจัด
การศึกษาทันสมัยเข้าถึงได้

สนับสนุนการ
จัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัด
การและการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม

ร้อยละความพึงพอใจของครู
บุคลากรและผู้เรียน ในการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

เป้าหมาย
2561
75

2562
80

2563
85

2564
90

2. สถานศึกษามีข้อมูลเชิง
พัฒนาข้อมูลเชิง
ร้อยละความพึงพอใจของครู
คุณภาพของผู้เรียนครบถ้วน คุณภาพของผู้เรียนให้ บุคลากรและผู้เรียน ในการ
ครบถ้วน
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ

75

80

85

90

3. สถานศึกษามีข้อมูลภาคี
เครือข่ายที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นมืออาชีพพร้อม
ก้าวสู่สากล

75

80

85

90

พัฒนาข้อมูลภาคี
เครือข่ายที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้ครบถ้วน

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ร้อยละความพึงพอใจของครู
บุคลากรและผู้เรียน ในการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาคี
เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม
1. สารวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้เรียน ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและมีข้อมูลครบ
ทุกด้าน
4. พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สารวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้เรียนในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สารวจความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้เรียน ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาคี
เครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานศูนย์ข้อมูล
หน.งานวิจัย

หน.งานศูนย์ข้อมูล
หน.งานวิจัย

หน.งานศูนย์ข้อมูล
หน.งานวิจัย
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ตัวชี้วัด(KPI)

4. สถานศึกษามีการจัดการ
ความรู้ด้านวิชาชีพอย่าง
หลากหลายครบถ้วน มี
มาตรฐานในการเป็นตลาด
นัดวิชาชีพเพื่อปวงชน

ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ บริการด้าน
วิชาการและด้าน
วิชาชีพอย่าง
หลากหลาย ครบถ้วน
มีมาตรฐาน

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการจัด
ฝึกอบรมหรือบริการวิชาชีพ
ที่หลากหลายแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น

5. ครูและผู้เรียน มีทักษะการ
ทางานวิจัยที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย
2561
75

2562
80

2563
85

2564
90

ร้อยละของสาขางานที่จัดฝีก
อบรมหรือบริการวิชาชีพแก่
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างน้อย
2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี

100

100

100

100

ร้อยละจานวนครูและ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดฝึกอบรมหรือบริการ
วิชาชีพ

60

65

70

75

สนับสนุน ส่งเสริม ครู ร้อยละของสาขางานที่ครู
ให้มีทักษะการทางาน สามารถจัดทานวัตกรรม
วิจัยที่มีคุณภาพ
สิง่ ประดิษฐ์ และงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับ
รางวัล

50

60

70

80

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

โครงการ/กิจกรรม
1. สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการจัดฝึกอบรมหรือบริการวิชาชีพที่
หลากหลายแก่ชุมชนและท้องถิ่น
2. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
3. อบรมวิชาชีพระยะสั้น
4. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
5. Fixit Center
6. บริการวิชาชีพสู่สังคม
7. จัดทาแผนปฏิบัติการบริการชุมชน
8. ฝึกอบรมอาชีพโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.)
9. ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พานักในศูนย์พักพิง
ชายแดนไทย-หม่า
10. อาชีวะจิตอาสา
11.จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส

ผู้รับผิดชอบ
หน.งานโครงการพิเศษ
หน.งานวิจัย
หน.แผนกวิชา

1. อบรมให้ความรู้การทารายงานการวิจัยแก่
ครูผู้สอน
2. จัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3. แผยแพร่งานวิจัยต่อสาธารณชน
4. นาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
หรือชุมชน
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ตัวชี้วัด(KPI)

5. ครูและผู้เรียน มีทักษะการ
ทางานวิจัยที่มีคุณภาพ (ต่อ)

สนับสนุนให้ครูทุกคน
ได้จัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
หรือโครงงาน
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้
จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
สนับสนุน ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะการ
ทางานวิจัยที่มี
คุณภาพ

ร้อยละของจานวนครูที่ได้
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย หรือโครงงาน

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

เป้าหมาย
2561
100

2562
100

2563
100

2564
100

ร้อยละของจานวน
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัยที่ผู้เรียนเป็นผู้จัดทา
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

100

100

100

ร้อยละของสาขางานที่
ผู้เรียนสามารถจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
หรือได้รับรางวัล

50

60

70

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน

หน.งานวิจัย
ครูผู้สอนทุกท่าน

100

1. ผู้เรียนจัดทาสิ่งประดิษฐ์
2. โครงงานวิทยาศาสตร์

หน.งานวิจัย
หน.แผนกวิชา
ครูผู้สอนทุกท่าน

80

1. อบรมให้ความรู้การทารายงานการวิจัยแก่
ผู้เรียน
2. จัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3. แผยแพร่งานวิจัยต่อสาธารณชน
4. นาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
หรือชุมชน

หน.งานวิจัย
หน.แผนกวิชา
ครูผู้สอนทุกท่าน
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สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

SWOT Analysis

จุดแข็ง
1. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
3. ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง
4. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมเพียงพอ
5. มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ
6. เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
7. กระจายอานาจในการบริหารจัดการสู่แผนกต่าง ๆ
8. ผู้เรียนประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาชีพ
9. บุคลากรมีความสามัคคี
10. บุคลากรมีความหลากหลาย อายุ เพศ ลดช่องว่างมีคนรุ่นใหม่
11. บรรยากาศในที่ทางานสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทางานมีประสิทธิภาพ
12. ศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
13. สถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการง่าย
14. การทางานร่วมกับท้องถิ่น 42 แห่ง (การออกหน่วยบริการวิชาชีพ)

จุดอ่อน
1. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การออกกาลัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นักศึกษา
บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้เรียน
การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา (เศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อน ที่พัก)
ไม่มีหอพักสาหรับนักเรียน นักศึกษา บ้านไกล
ครู มีหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษมาก ภาระงานสูง (ทางานหลายหน้าที่)
ระบบไอทีไม่เสถียรเท่าที่ควร (Wifi ไม่ครอบคลุมพื้นที่วิทยาลัย)
ระบบการสื่อสารไม่ทั่วถึง ใช้งานไม่ได้

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

หน้า 61

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

ปัญหา อุปสรรค
1. การเปิดหลักสูตรสายวิชาชีพของ สพฐ.
2. งบประมาณอุดหนุนรายหัวไม่เพียงพอต่อวัสดุอุปกรณ์จะไม่เพียงพอ
3. ค่านิยมการเลือกศึกษาของผู้เรียนในสายวิชาชีพ จะไปสู่สายสามัญ มหาวิทยาลัยเป็น
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จานวนมากกว่า
การกาหนดหลักเกณฑ์การเรียนฟรี ปวช. สู่ ปวส. ต้องมีเกรดเรียน 3.50
การกาหนดกฎหมายในรัฐธรรมนูญ 15 ปี (ก่อนวัยเรียน – ม.3)
ความกว้างไกลของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้มาเรียนอยู่ห่างไกล สถานศึกษากระจุกตัว
อยู่ในเมือง
การขยายตัวของห้างสรรพสินค้า ทาให้นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าเรียน
การเปิดร้านเกมโต๊ะสนุ๊ก เป็นที่มั่วสุมของนักเรียนนักศึกษา
การอ่าน เขียน วิเคราะห์ คิด มาจากสถานศึกษาเดิมไม่ดีพอ อ่านไม่ออก เขียนผิด
ลายมืออ่านไม่ออก

โอกาส
1. การประกาศพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต.บ้านเก่า ต.แก่งเสี้ยน
2. นโยบายการพัฒนาการขนส่ง มอเตอร์เวย์สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี
3. รายได้ต่อคน ต่อปี ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ต่า สามารถพัฒนารายได้ให้กับประชากร

โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4. กลุ่มชาติพันธุ์ มีจานวนมากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สร้างการพัฒนาอาชีพ ความ

เป็นอยู่ ความรู้ ในโครงการ Fixit Center
5. การมีพื้นที่ภูมิประเทศที่หลากหลาย ที่ราบสูง ที่ราบลูกฟูก ที่ราบแม่น้าสามารถสร้างงาน

สร้างอาชีพให้เกิดความเหมาะสมได้
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. ทต. ทม. มีความเข้มแข็งสามารถประสานงาน
7. มีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเป็นจานวนมาก
8. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ให้ความสาคัญกับวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล

สถานศึกษาพระราชทานโดยการสนับสนุนงบประมาณ
*****************************
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ส่วนที่ 4 บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้
กาหนดให้มีทุกสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคระกรรมการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนครูหรือคณะ
อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์การชุมชน ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทน
พระภิกษุสงค์ ผู้แทนองค์การศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1 กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4 กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
6 ระดมทรัพยากรด้านการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
7 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา กับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการาพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
8 ให้ความเห็นชอบรายงานการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน
9 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละ
กรณี
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย
1 กาหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
3 กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปิด
สอนในสถานศึกษา
4 เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5 กากับ ติดตามผลปฏิบัติงานสถานศึกษา

บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่ความรับผิด ชอบบังคับัญชา
บุคคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงานควบคุม กากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร งานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1 บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลการประเมิน
4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน วิจัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
8 จัดทามาตรฐานและภาระงานราชการครู และบุคลกรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลกรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บทบาทหน้าที่ของรองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดย
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหมายจากผู้อานวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาการ
วางแผนการปฏิบัติการ การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1 บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานการจัดการศึกษา
3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลการประเมิน
4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10 ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12 จัดระบบดุแลช่วยเหลือผู้เรียน
13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก
2 จัดอบรม สั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ทาการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
4 ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
5 พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
6 จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
7 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผุ้เรียน
8 รายงานผลการเรียน และความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วย
ความชัดเจนที่เที่ยงตรง
9 ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน ในด้านวิชาการวิชาชีพ และด้านอื่นๆ ด้วยความ
เต็มใจและเต็มความสามารถ
10 ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ

บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน
ผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และ
ข้อกาหนดของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิตสมารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ส่วนที่ 5 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
เพื่อให้การดาเนินการ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีระบบแบบแผน บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึง
กาหนดรูปแบบกระบวนการกากับตรวจสอบ และรายงานดังนี้
การกากับติดตาม
1 จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบการกากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/ระหว่าง
การดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จของแผนงานเป็น
ระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
3 จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
4 การกากับติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การตรวจสอบ
1 การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายการทาการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน
2) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดปีละ 1 ครั้ง การตรวจสอบภายใน ดาเนินการ
โดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับสานักรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
การรายงาน
1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามแผนที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี ตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ
2 มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสั่งวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงานผล
ในภาพรวมของสถานศึกษา
3 จัดให้มีการรายงงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบถึง
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
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กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาศัยหลักการ แนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจร PDCA
มีรายละเอียด ดังนี้
วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจาเป็น

SWOT Analysis

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
P
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ( 3 – 5 ปี)

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

D

ดาเนินการตามแผน

C

ติดตาม ตรวจสอบ

A

ประเมิน ปรับปรุงการดาเนินงาน

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

หน้า 69

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564

สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564
ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี พ.ศ. 2561 – 2564
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
แต่งตั้งคณะทางาน

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก
ด้านโอกาส อุปสรรคในการมจัดการศึกษาประมวลเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษา

กำหนดยุทธศำสตร์ ตัวชี ้วัดควำมสำเร็จ และชื่อโครงกำร/กิจกรรม

จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
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ขั้นที่ 1 การแต่งตั้งคณะทางาน
คณะท างานประกอบด้ ว ยคณะบุ ค คลจากหลายฝ่ า ยทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานประกอบการ และชุมชน

ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษา โดยจัดเก็บ หรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูล ได้แก่
ข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย และอื่นๆ
- พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
- เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( พ.ศ. 2552 – 2561 )
- นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
- นโยบายสถานศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการและชุมชน
ข้อมูลของสถานศึกษา
- ศาสนา เอกลักษณ์ของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมของท้องถิ่น
ข้อมูลด้านผู้เรียน
- ร่ายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ
- คุณภาพผู้เรียนในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
- อัตราการมาเรียน และอัตราผู้เรียนออกกลางคัน
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ข้อมูลด้านการเรียนการสอน เช่น
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ. รอบแรกและรอบที่ 3
- แผนการจัดการเรียนรู้ครู
- ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
- บันทึกผลหลังการสอน
- บันทึกการนิเทศ การสังเกตการณ์สอน
ข้อมูลด้านการบริหาร และการจัดการศึกษา เช่น
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ. รอบแรกและรอบที่ 3
- หลักสูตรสถานศึกษา
- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
- ข้อมูลการดาเนินงานและสรุปผลงานโครงการ/กิจกรรม
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
- รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา
ข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ เช่น
- ความร่วมมือของชุมชนในการสนับสนุนด้านงบประมาณ และอื่นๆ
- แหล่งการเรียนรู้ สถานประกอบการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน
- การปกครอง
- ศาสนา ความเชือ่ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิน่
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ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT ซึ่งมีข้อควรตระหนักดังนี้
1.

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนอกของสถานศึกษา ( Extemal environment ) โดยวิเคราะห์

สภาพที่เป็นโอกาส ( Opportunity ) หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถนามาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุง
แก้ปัญหาจุดที่ควรพัฒนา และสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค ( treat ) หรือสภาพที่สถานศึกษาต้องหาทาง
หลีกเลี่ยงโดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้วยสังคมและวัฒนธรรม ( Social & Cultural ) เทคโนโลยี (
Technology ) สภาพเศรษฐกิจ ( Economics ) การเมืองและกฎหมาย
( Political & Legal ) ที่มี
ผลกระทบต่อสถานศึกษาโดยใช้หลักการระดมสมอง ผลวิเคราะห์ได้สภาพที่เป็นโอกาสและปัญหาอุปสรรคของ
สภาพแวดล้อมภายนอก
2.

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ( Internal environment ) โดยวิเคราะห์สภาพที่เป็น

จุดแข็ง ( Strengths ) เพื่อคงสภาพหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือสภาพที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา ( Weakness ) หรือ
สภาพที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านโครงสร้างนโยบายการ
บริหาร ( Structure & Policy ) การบริการและผลผลิต ( Service & Products ) คน ( Man ) การเงิน (
Money ) วัสดุ อุปกรณ์ ( Materials ) และการบริหารจัดการ – 5 ( Management )
3. ประมวลผลวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน และ สังเคราะห์
หาสภาพปัจจุบันและปัญหาสภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดยืน หรือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นที่ 4 การนาผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
การนาผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

และสภาพภายนอกด้านโอกาส

อุปสรรคในการจัดการศึกษา ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษามีแนวทางการ
ดาเนินการภายใต้ข้อคิดต่างๆ
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ขั้นที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม
เมื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาได้ชัดเจนแล้วจึงนาข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ เหล่านั้นไปเป็นฐานคิดในการกาหนด ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และชื่อ
โครงการกิจกรรมต่อไป

ขั้นที่ 6 การจัดทาเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม แล้ว จะเป็นการนาข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดทาเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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