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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
1.1.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรี เท่าที่มีการค้นพบหลักฐานนั้น ย้อนไปได้ถึงสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เมื่อมีการค้นพบเครื่องมือหินในบริเวณบ้านเก่า อาเภอเมืองฯ ล่วงมาถึง สมัยทวารวดี ซึ่ง มี
หลักฐานคือซากโบราณสถานที่ตาบลปรังเผล อาเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์ลักษณะเดียวกับจุลประโทนเจดีย์ที่
จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้ง ค้นพบโบราณวัตถุ เช่น
พระพิมพ์สมัยทวารวดีจานวนมาก สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
ค้นพบคือปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะแบบขอม สมัยบายันกาญจนบุรียังปรากฏในพงศาวดารเหนือว่า
กาญจนบุรีเป็นเมืองขึ้นของสุพรรณบุรีในสมัยสุโขทัย ครั้นมาถึงสมัยอยุธยา กาญจนบุรีก็มีฐานะเป็นเมืองหน้า
ด่านสาคัญจนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เดิมตัวเมืองกาญจนบุรีเดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตาบลลาดหญ้า
(บริเวณเขาชนไก่ในปัจจุบัน) ภายหลังจนถึง พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้
โปรดให้ก่อสร้างกาแพงเมืองและป้อมปราการขึ้นเป็นการถาวร ณ เมืองกาญจนบุรีใหม่โดยตั้งอยู่ ณ ตาบลปาก
แพรก อันเป็นสถานที่บรรจบของแม่น้าแควใหญ่และแม่น้าแควน้อย โดยตัวเมืองอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าแม่
กลองกับแม่น้าแควใหญ่ ซึ่งมีความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์และด้านการค้า โดยเริ่มก่อสร้างเมืองเมื่อวันที่ 8
มีนาคม พ.ศ. 2374 และสาเร็จในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 และได้แยกออกจากสุพรรณบุรีนับแต่นั้นเป็น
ต้นมา ทั้งนี้โดยมีพระราชประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อติดต่อค้าขายกับเมืองราชบุรี ดังพระราชนิพนธ์เสด็จพระพาส
ไทรโยค กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า "แต่มีเมืองปากแพรกเป็นที่ค้าขาย ด้วยเขาชนไก่เมืองเดิมอยู่เหนือมากมีแก่งถึง
สองแก่ง ลูกค้าไปมาลาบาก จึงลงมาตั้งเมืองเสียที่ปากแพรกนี้เป็นทางไปมาแก่เมืองราชบุรีง่าย เมืองที่สร้างขึ้น
ใหม่ กว้าง 5 เส้น ยาว 18 วา มีป้อม 4 มุมเมือง ป้อมย่านกลางด้านยาวตรงหน้าเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต้มีป้อม
ใหญ่อยู่ตรงเนิน ด้านหลังมีป้อมเล็กตรงกับป้อมใหญ่ 1 ป้อม" การสร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่นี้ ดังปรากฏในศิลา
จารึกดังนี้ ให้พระยาราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตารวจเป็นพระยาประสิทธิสงครามรามภักดีศรีพิเศษประเทศนิคม
ภิรมย์ราไชยสวรรค์พระยากาญจนบุรี ครั้งกลับเข้าไปเฝ้าโปรดเกล้าฯว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองอังกฤษ พม่า
รามัญ ไปมาให้สร้างเมืองก่อกาแพงขึ้นไว้จะได้เป็นชานพระนครเขื่อนเพชรเขื่อนขัณฑ์มั่นคงไว้แห่ง หนึ่ง ใน
ปัจจุบันกาแพงถูกทาลายลงโดยธรรมชาติและหน่วยราชการเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เหลือเพียงประตูเมืองและ
กาแพงเมื อ งบางส่ ว น ต่อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ 5 เมื่ อ มี การจั ด รูป แบบการปกครองเป็ น มณฑลเทศาภิ บ าล
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

กาญจนบุรีถูกโอนมาขึ้นกับมณฑลราชบุรี และยกฐานะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2467 เหตุการณ์ที่ทา
ให้กาญจนบุรีมีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์
จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทย ไปยังเมืองทันบีอูซายัตในพม่า โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจานวน
มากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค่า จนทาให้มีผู้คนล้มตายเป็นจานวนมาก ทั้ง จากความเป็นอยู่ที่
ยากแค้นและโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าซึ่งภาพและเรื่องราวของความโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏอยู่
ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในกาญจนบุรี
1.1.2 สภาพภูมิศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า ซึ่งจะมีทั้งป่า
ดงดิบและป่าโปร่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสหภาพพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือ จดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้จดจังหวัดราชบุรี ทิศ
ตะวันออกจดจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตกจดสาธารณรัฐสหภาพพม่า
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ประเทศพม่า
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัด ราชบุรี
1.1.3 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกได้ ๓ ลักษณะดังนี้
1. เขตภูเขาและที่สูง พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด ได้แก่บริเวณอาเภอสังขละบุรี อาเภอทองผาภูมิ อาเภอ
ศรีสวัสดิ์และอาเภอไทรโยค มีลักษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงชัยถัดไปทางด้านตะวันตก
ของจัง หวัด เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเมียนมาร์ทอดยาวลงไปทาง ด้านใต้
บริเวณนี้จะเป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าที่สาคัญของจังหวัด คือแม่น้าแควใหญ่ และแควน้อย
2. เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขา
เตี้ย ๆ อยู่บริเวณอาเภอเลาขวัญอาเภอบ่อพลอยและบางส่วนของอาเภอพนมทวน
3. เขตที่ราบลุ่มน้า ได้แก่พื้นที่ทางด้านใต้ของจังหวัด ลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่บริเวณ
อาเภอท่ามะกา อาเภอท่าม่วงและบางส่วนของอาเภอพนมทวน อาเภอเมืองกาญจนบุรี
1.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี คือดินแดนแห่งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า
พรรณไม้ โถงถ้า น้าตก และประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่าง
เอื้ออารี ทั้งไทย พม่า มอญ ปากะญอ (กะเหรี่ยง) ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น กาญจนบุรียังเต็มไปด้วยเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอนุสรณ์สถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็น
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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หลักฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น้าแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ฯลฯ
1.1.5 โครงสร้างประชากร
จานวนประชากรใน จังหวัดกาญจนบุรี
จานวนหลังคาเรือน :
จานวนประชากร :
จานวนผู้สูงอายุ :
จานวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :

184,352
625,809
64,459
43,851

หลังคาเรือน
คน
คน
คน

จานวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :

18,455

คน

จานวนสตรีตั้งครรภ์ :

4,454

คน

จานวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :

1,223

คน

141,594

คน

5,896

คน

จานวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :
จานวนผู้พิการ :

1.1.6 การปกครอง จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ 95 ตาบล 877
หมู่บ้าน เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหารส่วน
ตาบล 92 แห่ง สุขาภิบาล 25 แห่ง และสภาตาบล 3 แห่ง
โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
ส่วนราชการในระดับจังหวัดจาแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหน่วย
ราชการบริ หารส่ วนกลางในจัง หวั ด (ที่ขึ้ นตรงต่อส่ วนกลาง) หน่วยราชการบริห ารส่วนภูมิ ภาคในจัง หวั ด
กาญจนบุรี มีทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 9 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ
อีก 23 หน่วยงาน ส่วนหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัดมีทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่สังกัด
กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ รวม 14 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 หน่วยงาน และ
หน่วยงานอิสระ 3 หน่วยงาน ส่วนการจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มี 4 รูปแบบ คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1.7 ประชากร จานวนประชากร(จังหวัดกาญจนบุรี) ประชากรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปี
2553 ที่มีจานวนประชากร 839,776 คน ส่วนปี 2557 มีจานวนประชากร 848,198 คน มีจานวนประชากร
เพิ่มขึ้น 8,422 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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1.2 ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี : ชื่อเดิมโรงเรียนสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัด กอง
โรงเรียนฝึกฝนอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งเมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2521 บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 83.7 ตารางวา โดยก่อสร้างอาคารเรียน ในที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขทะเบียนที่ กจ.10 ตั้งอยู่เลขที่ 179 ถนนแสงชูโต ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
71000
เปิดสอนโดยเรียงตามลาดับดังนี้
- 8 ตุลาคม 2522 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไป รุ่นแรกมี 6
แผนกวิชา แผนกวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
แผนกวิชาเสริมสวย 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 เนชั่น
แนล 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 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส. ) ทวิภาคี สาขาวิชา ช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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- ปีการศึกษา 2544 สาขาช่างยนต์ มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
กับบริษัทโล้วเฮงหมง มอเตอร์จากัด สานักงานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกาญจนบุรี แผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว อบรมวิชาช่างซ่อมรถจักยานยนต์หลักสูตร 150 ชั่วโมง จานวนนักศึกษา
15 - 20 คน
- ปีการศึกษา 2546 มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กับ ผึ้งหวาน รี
สอร์ท แอนด์ สปา แควใหญ่ แควน้อย และ อะซัว คาแสด รีสอร์ท พัฒนาบุคลากร ซึ่งกันและกัน
เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองนโยบายโรงเรียนในโรงงาน และโรงงานใน
โรงเรียน
- 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
การเลขานุการ ประเภทวิชาคหกรรม สาชาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-

ทั่วไป สาขาวิชาอาหาราโภชนาการ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี
ปีการศึกษา 2552 ลงนามความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (ADRA) เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นให้กับผู้พานักในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-พม่า (ณ บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี)

- ปีการศึ กษา 2557 เปิด สอนหลัก สูต รระยะสั้ นให้กั บนั กเรีย นตามโครงการกองทุน การศึ กษา
จานวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 2. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
3. โรเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ปีการศึกษา 2559 ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับโรงเรียนวัดวังก์
วิเวการามในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาการโรงแรม และระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ สาขาการบัญชี และสาขาการติดตั้งไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาศิลปะการดนตรี
- ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการติดตั้งและบารุงรักษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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- ปีการศึกษา 2562 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ภาคสมทบ)
- สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาช่างยนต์
- ปีการศึกษา 2563 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยี
วิศวกรรมซ่อมบารุงอุตสาหกรรม สาขางานธุรกิจดิจิตอล

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 4 ประเภทวิชา 7 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานช่างยนต์
สาขางานช่างไฟฟ้า
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขางานดนตรี
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรทวิภาคี จานวน 2 ประเภทวิชา 5 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคเครื่องกล
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรม
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานธุรกิจดิจิตอล
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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หลักสูตรภาคสมทบ จานวน 2 ประเภทวิชา 4 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานธุรกิจดิจิตอล
สาขางานการจัดการทั่วไป
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรแกนมัธยม
จานวน 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์

4. ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาคหกรรมธุรกิจ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

7

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย

ธงประจาวิทยาลัย
สีเหลือง-เลือดนก

ดอกไม้ประจาวิทยาลัย
ดอกกาสะลอง (ดอกปีป)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย

อัตลักษณ์ (Student Identity) : เก่ง ดี มีงานทา น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ (College Identity) : ตลาดวิชาชีพเพื่อปวงชน
ปรัชญาวิทยาลัยฯ (Philosophy) : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้าเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ
คาขวัญ (Motto) : สะอาด รวดเร็ว เรียบร้อย วินัย น้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational cultures) :

สร้างภาคี มีส่วนร่วม หลอมรวมสายสัมพันธ์
สร้างสรรค์คุณค่า สง่างามผลงาน

นโยบาย 3D 2C
1. Democracy (ยึดมั่นประชาธิปไตย) มีความตระหนักเห็นความสาคัญศรัทธาและเชื่อมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต
และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
2. Decency (มีคุณธรรมความเป็นไทย) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี
มีจิตสานึกความภาคภูมิใจ และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทย
3. Drug-Free (ห่างไกลยาเสพติด) รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
4. Competency (สมรรถนะ) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. Country (ท้องถิ่น) ร่วมพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ที่ตั้งของวิทยาลัย

ข้อมูลอาคารสถานที่

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ก่อสร้างอาคารสถานที่ บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 83.7 ตารางวา
โดยก่อสร้างในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.10 ประกอบไปด้วย
1. อาคารเรียน 2 ชั้น
จานวน
2
หลัง
2. อาคารเรียน 3 ชั้น
จานวน
1
หลัง
3. อาคารเรียน 4 ชั้น
จานวน
2
หลัง
4. โรงฝึกงานช่างยนต์ 1 ชั้น
จานวน
1
หลัง
5. โรงฝึกงานช่างเชื่อม 1 ชั้น
จานวน
1
หลัง
6. โรงฝึกงานจักรยานยนต์ 1 ชั้น
จานวน
1
หลัง
7. ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน (ช่างไฟฟ้า) จานวน
1
หลัง
8. อาคารศูนย์วิทยบริการ
จานวน
1
หลัง
9. อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
จานวน
1
หลัง
10. ห้องสุขานักเรียน
จานวน
3
หลัง
11. อาคารพัสดุกลาง 1 ชั้น
จานวน
1
หลัง
12. อาคารอเนกประสงค์
จานวน
1
หลัง
13. สนามกีฬาฟุตซอล
จานวน
1
สนาม
14. ห้องเก็บของงานอาคาร
จานวน
1
หลัง
15. แฟลตพักครู 14 หน่วย
จานวน
1
หลัง
16. แฟลตพักบุคลากร 14 หน่วย
จานวน
1
หลัง
17. บ้านพักผู้อานวยการ
จานวน
1
หลัง
18. บ้านพักครู
จานวน
5
หลัง
19. บ้านพักครู(บ้านแฝด)
จานวน
1
หลัง
20. บ้านพักนักการภารโรง
จานวน
1
หลัง
21. ห้องเก็บของวิทยาลัยฯ , ห้องลูกเสือ จานวน
1
หลัง
22. โรงจอดรถ
จานวน
1
หลัง
23. ศาลาประชาสัมพันธ์ 8 เหลี่ยม
จานวน
1
หลัง
24. ถังน้าประปา
จานวน
1
ถัง
25. ถังน้าบาดาล
จานวน
1
ถัง
26. ป้อมยามรักษาการณ์
จานวน
1
หลัง
27. อาคารศูนย์ป้องกันยาเสพติดฯ
จานวน
1
หลัง
*****************************
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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1.3 โครงสร้างการบริหารงาน
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษา ตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 วิทยาลัยฯ จึงกาหนดโครงสร้างการ
บริหารงานดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยฯ :
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
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คณะกรรมการวิทยาลัย

1. นายสมเกียรติ

พงษ์วิทยภานุ

ประธานกรรมการ

2. นายฤกษ์ชัย

ปรกแก้ว

กรรมการผู้แทนครู

3. นายบุญประเสริฐ

สระทองแก้ว

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4. นางเตือนใจ

เสนาบุตร

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายวิษณุ

บุญญรัตน์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

6. นายสุภัค

หีบทอง

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระมหาสันติ

โชติกโร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8. พระมหาสุชาติ

สิริปัญโญ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

9. นายปรีชา

พรหมมินทร์

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

10. นายบุญเสริม

พุกประเสริฐ

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

11. นางรัตนา

วงษ์ทัต

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

12. นายไพรสนธิ์

ขันทอง

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

13. นายสุรกิจ

ยางสวย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นางสุภัทรา

สัจจา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นางลักษิกา

เจริญศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นายธีรชัย

ชุติมันต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17. นายสรรเพชญ

ศลิษฎ์อรรถกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18. ดร.สนธิ

ภูละมุล

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

1. นายสนธิ

ภูละมุล

ผู้อานวยการ

ประธานกรรมการ

2. นายวรภพ ไพรวัลย์

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

3. นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

กรรมการ

4. รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

5. รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

6. นางรัตติยา เกิดสินธุ์

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

7. นายภัทรวุฒิ พานิชเลิศ

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

8. นายศุภวิชญ์ คาหอม

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

กรรมการ

9. นายระพิน

ศักดิ์พรหม

ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

10. นายประเวศ สมประสงค์

ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11. นางสลิลณัฏฐ์ เอกทุ่งบัว

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

14

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

1.4 ข้อมูลบุคลากร
ฝ่ายบริหาร :
ดร.สนธิ

ภูละมุล

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

นายวรภพ

ไพรวัลย์

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางรัตติยา

ครู ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เกิดสินธุ์

อัตรากาลัง :
อัตรากาลังบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีจานวนทั้งสิ้น 87 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร
3 คน
ข้าราชการครู

26

คน

ข้าราชการพลเรือน

2

คน

พนักงานราชการ (ครู)

4

คน

พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป)

1

คน

ลูกจ้างประจา (ครู)

1

คน

ลูกจ้างประจา (เจ้าหน้าที่)

1

คน

19

คน

ครูอัตราจ้างหลักสูตรระยะสั้น

3

คน

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งาน)

16

คน

ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

5

คน

ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)

2

คน

ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์)

4

คน

87

คน

ครูอัตราจ้าง

รวมทั้งสิ้น

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ผู้บริหารและข้าราชการครู

จำนวนคน
ประเภท

1. ผู้บริหำร
รวมผู้บริหำร
2. ข้ำรำชกำรครูผู้สอน
แผนกวิชำช่ำงยำนยนต์
แผนกวิชำช่ำงเทคนิคพื้นฐำน
แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชำกำรบัญชี
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
แผนกวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย
แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ทวั่ ไป
แผนกวิชำดนตรี
แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
รวมข้ำรำชกำรครูผู้สอน
รวมผู้บริหำรและข้ำรำชกำรครู

ช

ญ

3
3

-

4 2 2 1 1 4
1 4
2 1
- 1
- 1
1 1 15 11
18 11

ระดับตำแหน่ง
คศ.1 คศ.2
คศ.3

ระดับกำรศึกษำ

ครู
คศ.4
รวม ผู้ช่วย
เอก โท
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
3 - - - - 2 - 1 - - - 1 2
3 - - - - 2 - 1 - - - 1 2
4
2
2
1
5
5
3
1
1
1
1
26
29

1
1
1
3
4

1
1
2
2

1
1
2
2

1
1
1

1
1
1
1
4

6

4
2
6
6

3
1
1
1
6
7

1
1
2
2

0
0

0
0

1

ตรี

3 1
1 1
2 1 - 5
1 4
1 2
- 1
1 - 1
- 1
10 16
12 16

ข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
ตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรพลเรือน
พนักงำนรำชกำรครู
พนักงำนรำชกำรบริหำรทั่วไป
รวม

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ชาย
4
4

จำนวนคน
หญิง รวม
2
2
4
1
1
3
7

-

ระดับกำรศึกษำ
ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช.
2
4
1
7
-
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ลูกจ้างประจา

ตำแหน่ง

จำนวนคน
ระดับกำรศึกษำ
ชาย หญิง รวม ป.ตรี ปวส. ปวช. ต่ากว่า
ปวช.

คหกรรมศำสตร์ทั่วไป (ครู)
งำนบริกำรเอกสำรทั่วไป
รวมลูกจ้ำงประจำ

-

1
1
2

1
1
2

1
1

-

1

1
-

ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
ช่างยนต์
ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สามัญสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ
การโรงแรม
ดนตรี
รวมครูอัตรำจ้ำง

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จำนวนคน
ชาย หญิง รวม
4
1
3
1
1
1
11

1
2
1
3
2
1
1
11

4
2
5
2
3
1
2
1
1
1
22

ระดับกำรศึกษำ
เอก โท ตรี
-

-

4
2
5
2
3
1
1
1
1
20

ต่ากว่า
ป.ตรี

2
2
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ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง

จำนวนคน
ชาย หญิง รวม

ระดับกำรศึกษำ
ป.ตรี ปวส. ปวช. ต่ากว่า
ปวช.

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่วิจัยและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานการค้า ผลผลิต ประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
ยาม
รวมลูกจ้างชั่วคราว
รวมบุคลำกรทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

1
1
2
2
4
10
43

1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
17
44

1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
5
4
27

1
2
1
1
1
1
1
2
10

1
1
1
1
1
1
1
7

1
1

5
4
9

87
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1.5 ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส
จาแนกเป็น รุ่น 147
จานวน 398 คน
จาแนกเป็น รุ่น 148
จานวน 314 คน
รวมทั้งสิ้น

มีดังนี้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

761
299
391
712

คน
คน
คน
คน

จานวน 2,163 คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 761 คน
จาแนกเป็น :
ระดับชั้น

สาขางาน
ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

รวม

ช่างยนต์
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
ช่างยนต์ (ทวิศึกษา)
ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า (ทวิภาคี)
ช่างไฟฟ้า (ทวิศึกษา)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การดนตรี

94
56
16
41
48
11
34
11
40
9

47
27
0
17
18
0
18
15
32
2

62
16
0
41
12
0
22
19
24
11

203
99
16
99
78
11
74
45
96
22

การโรงแรม

14

4

0

18

374

180

207

761

รวม

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 299 คน
จาแนกเป็น :
ระดับชั้น

สาขางาน
ปวส. 1

ปวส. 2

รวม

เทคนิคยานยนต์

9

20

29

ไฟฟ้ากาลัง

31

27

58

ติดตั้งและบารุงรักษา

0

4

4

เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอุตสาหกรรม

17

0

17

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

7

12

19

การบัญชี

19

14

33

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0

16

16

ธุรกิจดิจิตอล

13

0

13

96

93

189

เทคนิคยานยนต์

12

0

12

ไฟฟ้ากาลัง

18

15

33

การจัดการทั่วไป

0

8

8

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0

12

12

การบัญชี

29

16

45

59

51

110

155

144

299

ทวิภาคี

รวม
ภาคสมทบ

รวม
รวมทั้งสิ้น (คน)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 1,331 คน

ภาคเรียนที่ 2/2562
สาขาวิชา

รุ่นที่ 145

รุ่นที่ 146

ภาคเรียนที่ 1/2563
รุ่นที่ 147

รุ่นที่ 148

รวม

ไฟฟ้ากาลัง

102

0

138

79

319

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

26

26

0

0

52

คหกรรมศาสตร์

188

180

189

151

708

อาหารและโภชนาการ

12

19

14

18

63

ดนตรี

47

50

45

47

189

รวม

375

275

386

295

1,331

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มผู้ด้อยโอกาส จานวน 157 คน

ภาคเรียนที่ 2/2562
สาขาวิชา

รุ่นที่ 145

รุ่นที่ 146

ภาคเรียนที่ 1/2563
รุ่นที่ 147

รุ่นที่ 148

รวม

เรือนจาจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้าและเครื่องแต่งกาย

25

25

0

0

50

คหกรรมศาสตร์

40

0

0

0

40

24

12

12

19

67

89

37

12

19

157

สถานพินิจจังหวัดกาญจนบุรี
ดนตรี
รวม

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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1.6 เกียรติและความภาคภูมิใจ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียนนักศึกษาทางด้านวิชาชีพได้รับ
รางวัลและเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังต่อไปนี้
สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน
 สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2561
 สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
 สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2557
 สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2540
ผลงำนจำกกำรรับกำรประเมินสถำนศึกษำด้ำนต่ำงๆ
1. ผ่านการประเมิน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี
ประจาปีการศึกษา 2563 ผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว
2. ได้รับเกี ยรติบัตรจากศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี “มีพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 2 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2561-2563”
3. ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับ 3 ดาว
4. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปี2561
5. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2561”
6. รับรางวัล “โครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา” เพื่อมอบ
รางวั ลสถาบัน อาชี วศึ ก ษาประชาธิป ไตยต้นแบบ จัดโดยคณะกรรมการโครงการส่ง เสริ ม
คุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ ณ หอประชุมนวมินทร์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 28 กุมภาพันธ์ 2562
7. ผ่านการประเมินรับรองความรู้ ความสามารถ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ที่ 2) พ.ศ. 2557 สาขาช่างไฟฟ้ าภายในอาคาร ณ ศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ม.
26/4 (2) ศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี วั น ที่ 14
มกราคม 2562
8. ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
9. ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เหรียญทอง ระดับชาติ
ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย
10. ได้รับรางวัลกิจกรรมทดสอบกาลังใจดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7 – 7 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ผลงำนนักเรียน นักศึกษำ

รางวัลระดับชาติ
1. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน (เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง) ปีการศึกษา 2562
2. รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (ชุดแจ้งเตือน
ผู้ป่วยระยะไกล) ปีการศึกษา 2562
3. รางวั ล ชนะเลิ ศ “การแข่ ง ขั น ทั ก ษะการออกแบบพั ฒ นาโปรแกรมควบคุ ม อุ ป กรณ์ ” ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
4. รางวัลชนะเลิศ “การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) “ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ปี
การศึกษา 2561
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R”งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 28 ปีการศึกษา 2561
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R”งานประชุมวิชาการองค์การ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 28 ปีการศึกษา 2561
7. ได้รับเหรียญทองแดง การแข่ง ขันกีฬาเซปักตระกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย จากการแข่งขันปีฬา
อาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์”
8. ได้ รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ “ผลส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านศู น ย์ ก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2558” ระดับ ดีมาก (100 คะแนนเต็ม) จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) และรางวัล Honor Awards สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบ
อาชีพ อุปกรณ์เสริมไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
10.รางวัลชมเชย(ระดับเหรียญเงิน) สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรง
ต่า
11. รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย เบาะรองนอน
ป้องกันแผลกดทับ
12. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ (ระดั บ เหรี ย ญทอง)การน าเสนอผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่า
13. ได้รับรางวัล ระดั บเหรียญทอง การประกวดงานสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ชุดควบคุมหม้ อ
ก๋วยเตี๋ยวประหยัดพลังงาน” ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
14. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการแข่งขัน “VEC Creative Application Contest 2014”
ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ระดับชาติ)
15. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 (นายณรงค์ เนียมทอง)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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รางวัลระดับภาค
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ประเภททีม ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาค
กลาง ประจาปีการศึกษา 2563
2. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี (หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น)
3. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับดับ 4 เหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับภาคกลาง
4. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ฯ ระดับภาคภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2561 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
“ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้าว้า”
5. การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภท สถานศึกษาขนาด
เล็ก ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2561
6. รางวัลการตัดผมชาย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปี
2561
7. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่ง ขันกีฑา 4*400 เมตร ชาย จากการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปี พ.ศ. 2561
8. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่ง ขันเซปักตะกร้อชาย ประเภททีมเดี่ ยว จากการแข่ง ขันกีฬ า
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปี พ.ศ. 2561
9. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง ประเภททีมเดี่ ยว จากการแข่ง ขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปี พ.ศ. 2561
10. รางวั ลชนะเลิ ศ (เหรี ย ญทอง) การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะพื้ น ฐาน ประจ าปี 2560
“ทักษะการขายสินค้าออนไลน์” ประจาปี 2560
11. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2560
“ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง” (ชาย)
12. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2560
“ทักษะการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R”
13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี
2560 “ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์”
14. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี
2560 “ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์”
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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15. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2559
“ทักษะการขายสินค้าออนไลน์”
16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2559
“ทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม”
17. รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2558 ชื่อ
อุปกรณ์เสริมไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
18. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง) การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2558
ชื่อ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่า
19. การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภาคภาษาอังกฤษรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2558 ชื่อ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่า
20. ได้รับรางวัลย์องค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 23 ปี
การศึกษา 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท นน.ไม่เกิน 60 กก.
ณ จังหวัดสระบุรี ประจาปี 2558
22. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้าหนักไม่เกิน 49 กก.
ณ จังหวัดสระบุรี ประจาปี 2558
23. รางวัลระดับเหรียญทอง และเหรียญเงินการประกวดสื่อการเรียนการสอนไอทีซีเพื่ออาชีวศึกษา
ระดับภาคกลาง ปี 2557
24. รางวัลระดับเหรียญทอง การประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ปี 2557
25. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง“กีฬาหมากล้อม ประเภททีม” ประจาปีการศึกษา 2557
26. รางวัลหน่วยมาตรฐานวิชาชีพ “ระดับเหรียญทอง” ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจาปี 2556
27. โครงการวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2555
28. รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จากัด การแข่งขัน
“Honda Scoppi Marketing plan contest#4”ปี 2554
29. รางวัลเหรียญทองแดง “ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ” การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง
ประจาปี 2554
********************************
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ส่วนที่ 2 สถานภาพของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์สภาพขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผลการประเมิน
คุณภาพ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้

2.1 สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา
จุดแข็ง Strengths
1. วิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง มีรถโดยสารผ่านหลายสายสะดวกสาหรับการเดินทาง
2. วิทยาลัยผ่านการประเมินและมีการรับรองคุณภาพสถานศึกษา

ทาให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับของประชาชน ชุมชนในพื้นที่
3. มีเครือข่ายชุมชน สถานประกอบการ ที่ร่วมกันจัดการศึกษาที่เข็มแข็งและหลากหลาย
4. ครู –อาจารย์ มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
5. มีสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
6. มีสาขาวิชาที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
7. เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคล่องตัวด้านการบริหารจัดการ
8. วิทยาลัยเก็บค่าเรียนถูกกว่าสถานศึกษาอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน
จุดอ่อน Weaknesses
1. ครูผู้สอนมีภาระงานพิเศษ ทาให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการสอน
2. ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
3. วิทยาลัยมีพื้นที่แคบ ทาให้สถานที่พักผ่อนและการออกกาลังของนักเรียนไม่เพียงพอ
4. นักเรียนส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ห่างไกล นักเรียนต้องอยู่หอพัก ทาให้ไม่ได้รับการดูแลจาก
ผู้ปกครองและมีอัตราของการออกกลางคันค่อนข้างสูง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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5. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ยังไม่เพียงพอ และไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนของเทคโนโลยี
6. การประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ยังไม่คลอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
โอกาส Opportunities
1. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลต่อการขยายตัวด้านการศึกษาวิชาชีพและ
เศรษฐกิจ
2. นโยบายภาครัฐและความต้องการตลาดแรงงานในสายวิชาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียน
สอนด้านอาชีวศึกษามากขึ้น
3. วิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้
4. วิทยาลัยมีเครือข่ายในการจัดทากิจกรรมด้านจัดการเรียนการสอน
และวิชาชีพกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และสถานประกอบการ

การบริการวิชาการ

5. ชุมชนให้ความยอมรับและมีความไว้วางใจต่อคุณภาพด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย
อุปสรรค (Threats)
1. ค่านิยมของผู้ปกครองไม่สนับสนุนการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
2. โรงเรียนมัธยมศึกษายังสนับสนุนให้นักเรียนเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นักเรียนที่มาเรียนต่อสายอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ยากจน มีปัญหาด้าน
ทุนการศึกษาและปัญหาครอบครัว
4. เงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
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2.2 สรุปการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakenolders)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

ความคาดหวังของสถานศึกษาทีมี

เสียจากสถานศึกษา

ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับ
บริการจากวิทยาลัย
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

1. ต้องครูผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณวุฒิ
ตรงตามสาขาวิชา
2. ต้องการให้บุตรหลาน มี
ความรู้ มีทักษะ สามารถ
นาความรู้ไปศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้
3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้นาไป
ปรับปรุงและส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากขึ้น

1. นักเรียนอยู่ในระเบียบ
วินัยและข้อกาหนดต่าง ๆ
ของวิทยาลัย
2. นักเรียนตั้งใจเรียนและ
พัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอ
3. เมื่อนักเรียนจบการศึกษา
สามารถนาความรู้ไป
ศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้
4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาและ
ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียนอย่าง
สม่าเสมอ

มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
- ชุมชน
- สถานประกอบการ

1. ให้บริการด้านวิชาการ
และฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชน
2. จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ
3. พัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม

1. ต้องการให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม สนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งภายในและนอก
สถานที่ ของวิทยาลัย
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์
และมีรายได้ระหว่างเรียน
3. การสนับสนุนงบประมาณ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์การเรียน
จากสถานประกอบการ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงภายใน
วิทยาลัย
- ครูและบุคลากร
- ผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มี

เสียจากสถานศึกษา

ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดหาสื่ออุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
2. ลดภาระงานอื่น ๆ เพื่อให้ครู
ได้มีเวลาจัดการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ
3. 3. จัดสถานที่พักผ่อนหรือสถานที่
ออกกาลังให้เพียงพอต่อ
ผู้เรียน
4. 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้มีพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
5.

1. เปิดสาขาวิชาเรียนที่
หลากหลาย เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงาน
2. การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตาม
แผนและระยะเวลาที่
กาหนด
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลกร
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
ของตนเองและมีการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
4. มีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบอย่างสม่าเสมอ
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ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
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3.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
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3.3 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

44

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

45

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

46

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

47

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

48

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

49

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

50

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

3.4 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ การขับเคลื่อนภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน
1. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
2. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
3. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
4. จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center
5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
6. ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
7. ลดการออกกลางคัน
8. ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
9. สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลีย่ นการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4. ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
5. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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6. พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
7. ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ
8. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา
ด้านคุณภาพสถานศึกษา
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน
3. วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
5. ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
6. จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
7. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพครู
1. กาหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
2. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบนิเทศภายใน
4. เร่งยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมัน่ มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
2. นาระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3. บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ
- สร้างขวัญ กาลังใจ และจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
4. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5. จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
6. กระจายอานาจการบริหารงบประมาณ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ
1. จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
2. เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการ
เรียนการสอน
4. ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

ข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ
* ยึดหลักธรรมมาภิบาล
บริหารงานประจา
* นาภาพลักษณ์ที่ดี
ใช้เทคโนโลยีบริหาร
* ประสานเครือข่าย
ขยายทวิภาคี
* ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
* เยี่ยมห้องเรียนสม่าเสมอทั่วหน้า พัฒนาบุคลากรสู่ความสาเร็จ"
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
2. พัฒนาครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี
4. นาสิ่งดีดีสู่สังคม
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
7. พัฒนาโดยใช้(นวัตกรรม)เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
9. เน้นทางานประสานชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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3.5 มาตรฐานการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา
จากสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34
วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 กาหนดให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 3 กาหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้พิจารณา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย 3
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ยนการสอนที่เ น้ นผู้ เ รีย นเป็ นส าคัญ และบริ หารจัด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่า งมี
ประสิทธิภาพมีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่ อการเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีแ ละความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่ว มมื อกั บสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้ง วั ยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4 ทิศทางแผนพัฒนาสถานศึกษา

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
วิสัยทัศน์ (Vision) :
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นบ้านหลังที่สองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ที่มีความเป็นสถานศึกษา
คุณธรรม นาความรู้ คู่ชุมชน เปี่ยมล้นงานบริการ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ บุคลากรและ
ผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งความเป็นมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่สากล
พันธกิจ (Mission) :
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอน
3. การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ
5. การพัฒนางานอาคารสถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ดารงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างมีความสุข
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการบริการวิชาการและบริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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เป้าประสงค์ (Goals) :
1. ผู้เรี ยนเป็นคนเก่ ง คนดี มีค วามสุข มีความรู้ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ดารงชีวิ ตใน
รูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส่ง เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
3. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมี
การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
6. มี อ าคารสถานที่ สภาพแวดล้ อ ม ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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4.2 แนวทางการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อ ให้ เ ป็น สถานศึก ษาพอเพีย ง
สาหรับสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1 นโยบาย วิทยาลัยฯ มีนโยบายน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจาปี ดาเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประ จาปี
ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา มีการติดตามผลการดาเนินการตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการประจาปี ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
และนาผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาขอ งเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา
1.2 วิชาการ วิทยาลัยฯ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ดาเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ
ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การเรียนรู้ มีการติดตามผล แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ และนาผลการ
ติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้
1.3 งบประมาณ วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 บริหารทั่วไป วิทยาลัยฯ บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นบ้านหลังที่สองของผู้เรียน มีระบบการประสานสัมพันธ์กับ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 หน่ วยการเรีย นรู้ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง วิท ยาลั ย ฯ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น
ให้ ครู ผู้ส อนจัด ทาแผนการจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ที่ มีห น่ว ยการเรี ยนรู้ หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จัดให้มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนาหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารเรี ย นรู้ วิ ท ยาลั ย ฯ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สื่อ และแหล่งเรียนรู้เ กี่ยวกับหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง วิทยาลั ยฯ ส่ง เสริ ม
สนับสนุนในการจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทา/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่ง เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการ
พัฒนาคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน
2.4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยฯ ส่ง เสริม สนั บสนุ นให้ มีการจัดท าเครื่องมือวัด และประเมินผลที่ห ลากหลาย และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายให้ใช้วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ครูผู้สอนรายงานผลการประเมิน และนามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้การสนันสนุนในการจัดแสดง/ เผยแพร่/ ประกวด/ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยฯ มีแผนงานแนะแนวเพื่อสนับสนุน
การดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการ
วางแผนชีวิตของตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผล การ
จัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาผลการ
ติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.2 กิจกรรมนักเรียน วิทยาลัยฯ มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้ เรียน
อยู่อย่างพอเพียง จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ชุ ม นุ ม /ชมรม ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
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มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคาสอนทางศาสนาในการจั ดกิจกรรมนักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
นาผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณประโยชน์ วิท ยาลั ย ฯ จั ดให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามผลการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาผล
การ ติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
4.1 การพั ฒนาบุ ค ลากรตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง วิ ทยาลัย ฯ มี แผนงาน/
โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูง านแหล่ ง เรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่ง เสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ส่งเสริมให้บุคลากร
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา
4.2 การติดตามและขยายผล วิทยาลัยฯ มีแผนการติดตามผลการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นาผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดาเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลและเผยแพร่ ผลการดาเนิน
ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ
5.1 สถานศึกษา วิทยาลัยฯ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อให้มี
คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง ได้แก่ การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากร ผู้เรียน มีการ
แบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพื้นฟูวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยฯ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
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เพื่อให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารมีความรู้
ความเข้ า ใจอย่ า งถู ก ต้ อ ง และน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปฏิ บั ติ ต นอย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล
พอประมาณกับศักยภาพของตน สอดคล้องกับภูมิสังคม มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ให้กับตนเอง และสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดาเนินชีวิต
5.3 บุ คลากรของสถานศึก ษา วิ ทยาลัย ฯ ส่ง เสริม สนั บสนุน ให้บุ คลากรของสถานศึ กษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรจัดการทรัพยากรและดาเนินชีวิต
ด้า นเศรษฐกิ จ อย่ า งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บุ ค ลากรอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบัติ ตนเพื่อส่ว นรวมและ
สาธารณประโยชน์ บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล และพร้อมรับ
ต่อ การเปลี่ ยนแปลงต่ า งๆ และบุ ค ลากรด าเนิ น ชีวิ ต อย่า งมี ฐานรากทางวัฒ นธรรม และพร้อ มรั บต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์
5.4 ผู้เรียน วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา ส่งเสริม
ให้ผู้ เรีย นปฏิบัติ ตนให้ด าเนิ นชีวิ ตได้อย่ างสมดุ ล และพร้อ มรับ ต่อการเปลี่ ยนแปลงในด้านวัต ถุ/เศรษฐกิ จ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่ง แวดล้อม และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม
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4.3 การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 1

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ดารงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างมี
ความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตในรูปแบบใหม่
(New Normal) อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 :

ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ และ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และหลักสูตร ปวส. เทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับคุณภาพการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระดับผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระดับผลงานของผู้เรียนด้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระดับคุณภาพการประเมินกิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

พันธกิจที่ 2

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ 2 มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและชุมชน
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กลยุทธ์ที่ 2 :

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีกิจกรรมที่หลากหลาย
และมีแนวทางการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละจานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

พันธกิจที่ 3

การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสู่
ความเป็นมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 3. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3 :

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ร้อยละจานวนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีและการบริหารจัดการสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 :

ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทาข้อมูลพื้นที่จาเป็น สาหรับ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 4 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 :

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
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พันธกิจที่ 4

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและ
บริการวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการบริการวิชาการและ
บริการวิชาชีพแก่หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 5 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีการ
บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 6 :

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

กลยุทธ์ที่ 7 :

จานวนสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา การบริการชุมชน การบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
พันธกิจที่ 5

ร้อยละจานวนสาขางาน สาขาวิชา ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบริการ
ชุมชน การบริการวิชาการ และบริการวิชาชีพ
ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
บริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

การพัฒนางานอาคารสถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 6 มีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 8 :

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ แหล่งการเรียนรู้ และ
สิ่งอานวยความสะดวก เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ร้อยละความพึง พอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่ออาคารสถานที่
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภู มิ ทั ศ น์ แหล่ ง เรี ย นรู้ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกใน
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 8.2 ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอนเทียบกับจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่ใช้การ
เรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
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4.4 แผนงานและโครงการ
พันธกิจที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ดารงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567
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พันธกิจที่ 1

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ดารงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พันธกิจที่ 1

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ดารงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พันธกิจที่ 2

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567
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พันธกิจที่ 2

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
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พันธกิจที่ 3

การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล
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พันธกิจที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพแก่หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพแก่หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน
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74

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

พันธกิจที่ 5 การพัฒนางานอาคารสถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ 5 บทบาทหน้าที่ผู้เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีทุก
สถานศึ กษาในสัง กัด สานัก งานคระกรรมการอาชี วศึก ษา ประกอบด้ว ยผู้แ ทนครู หรือ คณะอาจารย์ ผู้ แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์ก ารชุมชน ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทนพระภิกษุสงค์
ผู้แทนองค์การศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล แ ล ะ
ด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
6. ระดมทรัพยากรด้านการศึกษา ตลอดจนวิชาวิ ทยากรภายนอกและภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเพื่อส่ง เสริม
พัฒนาการของของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นและของชาติ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา กับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
8. ให้ความเห็นชอบรายงานการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน
9. แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละกรณี
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย
1 กาหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
3 กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปิดสอน
4 เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5 กากับ ติดตามผลปฏิบัติงานสถานศึกษา
บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบบังคับบัญชา
บุคคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงานควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร งานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 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 ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน วิจัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
8 จั ด ท ามาตรฐานและภาระงานราชการครู และบุ ค ลกรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลกรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บทบาทหน้าที่ของรองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายหมายจากผู้อานวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาการวางแผนการ
ปฏิบัติการ การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1 บริ ห ารกิ จ การสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ 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 ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10 ประสานความร่วมมือกั บชุ มชน และท้ องถิ่ นในการระดมทรัพ ยากรเพื่ อการศึ กษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12 จัดระบบดุแลช่วยเหลือผู้เรียน
13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
1 ปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บการเรีย นการสอน และส่ ง เสริ ม การเรีย นรุ้ ข องผู้ เ รี ยนด้ ว ยวิธี ก 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 และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า เจ้ า หน้ า ที่ ชั่ ว คราว มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ
บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน
ผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และ
ข้อกาหนดของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่ วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญ ญา ความรู้แ ละคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิตสมารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ส่วนที่ 6 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน

เพื่อให้การดาเนินการ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีระบบแบบแผน บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึงกาหนด
รูปแบบกระบวนการกากับตรวจสอบ และรายงานดังนี้
การกากับติดตาม
1 จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบการกากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/ระหว่าง
การดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จของแผนงานเป็นระยะ
ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
3 จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
4 การกากับติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
การตรวจสอบ
การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายการทาการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน
2) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดปีละ 1 ครั้ง การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดย
ทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับสานักรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
การรายงาน
1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามแผนที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี ตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ
2 มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสั่งวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงานผล
ในภาพรวมของสถานศึกษา
3 จัดให้มีการรายงงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบถึงผล
การดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ภาคผนวก
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กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาศัยหลักการ แนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจร
PDCA มีรายละเอียด ดังนี้
วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจาเป็น

SWOT Analysis

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
P
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ( 3 ปี)

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

D

ดาเนินการตามแผน

C

ติดตาม ตรวจสอบ

A

ประเมิน ปรับปรุงการดาเนินงาน
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สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2567
ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี พ.ศ. 2565 – 2567
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
แต่งตั้งคณะทางาน

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาส 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
ข้อมูลด้านการเรียนการสอน เช่น
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ. รอบแรกและรอบที่ 3
- แผนการจัดการเรียนรู้ครู
- ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
- บันทึกผลหลังการสอน
- บันทึกการนิเทศ การสังเกตการณ์สอน
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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 ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิน่

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT ซึ่งมีข้อควรตระหนักดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนอกของสถานศึกษา ( Extemal environment ) โดยวิเคราะห์สภาพ
ที่เป็นโอกาส ( Opportunity ) หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถนามาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุงแก้ปัญหาจุดที่
ควรพัฒนา และสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค ( treat ) หรือสภาพที่สถานศึกษาต้องหาทางหลีกเลี่ยงโดยพิจารณา
จากองค์ประกอบด้วยสังคมและวัฒนธรรม ( Social & Cultural ) เทคโนโลยี ( Technology ) สภาพเศรษฐกิจ
( Economics ) การเมืองและกฎหมาย ( Political & Legal ) ที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาโดยใช้หลักการ
ระดมสมอง ผลวิเคราะห์ได้สภาพที่เป็นโอกาสและปัญหาอุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอก
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ( Internal environment ) โดยวิเคราะห์สภาพที่เป็น
จุดแข็ง ( Strengths ) เพื่อคงสภาพหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือสภาพที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา ( Weakness ) หรือ
สภาพที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านโครงสร้างนโยบายการบริหาร
( Structure & Policy ) การบริการและผลผลิต ( Service & Products ) คน ( Man ) การเงิน ( Money ) วัสดุ
อุปกรณ์ ( Materials ) และการบริหารจัดการ – 5 ( Management )
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3. ประมวลผลวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน และ สังเคราะห์
หาสภาพปัจจุบันและปัญหาสภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดยืน หรือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นที่ 4 การนาผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์
ของสถานศึกษา
การนาผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส
อุปสรรคในการจัดการศึกษา ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษามีแนวทางการ
ดาเนินการภายใต้ข้อคิดต่างๆ

ขั้นที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม
เมื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาได้ชัดเจนแล้วจึงนาข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ เหล่านั้นไปเป็นฐานคิดในการกาหนด ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และชื่อโครงการ
กิจกรรมต่อไป

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

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

86

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567

ภาพกิจกรรม
การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2565 - 2567
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ภาพกิจกรรม
การวิเคราะห์ SWORT เพื่อกาหนดทิศทางการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

88

