
 

 

ตอนที่  ๓ 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 พัฒนาผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐  ขึ้นไป 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช.  

 ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด ดังนี้ 

๑.  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล 

๒. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 

๓. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ 
ปวช. 

๔. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 

๕. ให้ครูท า/จัดสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 

๖. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 

๗. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆ ที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน 

๘. มีการนิเทศการเรียนการสอนของคร ู

๙. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี 
๑๑. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุก

ห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง เพ่ือให้ครู
ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

๑๒. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครู
เป็นประจ าทุกวัน 



 

๒๘ 

 ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์  2.00 ขึ้นไป จ านวน  57  คน  จากจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 103  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.34  ซ่ึงมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ต้องปรับปรุง 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 ความตระหนัก  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี  ซึ่งตามหลักสูตร
ดังกล่าวก าหนดให้นักเรียน  นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ  โดยทางวิทยาลัยฯ  ต้องท าการ
จัดส่งนักศึกษาออกฝึกงาน  และจัดท าการปฐมนิเทศนักศึกษา  ที่จะออกฝึกงานในสถานการณ์ประการต่างๆ               
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถานศึกษาได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  สถานศึกษา
และผู้รับบริการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักศึกษา
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

ความพยายาม   
๑. เอกสารจ านวนผู้เรียนที่ฝึกงานในสถานประกอบการแยกเป็นแผนกวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส.       

 ๒. เอกสารการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง ๓  ด้าน  ของผู้เรียน 
  ๒.๑. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๒.๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
  ๒.๓  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 ๓. เอกสารการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพทั้ง     
๓  ด้านของผู้เรียน 
 ๔. เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๕. เอกสารภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงานบุคคลในชุมชนที่มีต่อคุณภาพ ทั้ง  ๓  ด้านของ
ผู้เรียนรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
  ๑. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
  ๒. โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 

 ผลสัมฤทธิ์  มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งชี้  ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  
ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน  ได้มีการด าเนินการครบทั้ง  ๕  ประเด็น  มีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์   
๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐  มีผลคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๓   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรในแต่ละสาขางาน  ทั้ง  ปวช.๓ ก่อนส าเร็จการศึกษาผู้เรียนทุกคนจะต้องสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่
เรียนมาของแต่ละสาขางาน  เมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแล้ว  ผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตรที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานอีกคนละ  ๑  ใบ  เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเงินเดือน  ด้านวิชาชีพต่อไป 



 

๒๙ 

ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินพัฒนาผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ  และเป็น
กระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด  ดังนี้ 

 ๑. มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละสาขางาน 
 ๒. ให้ครูจัดท า/จัดหาสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
 ๓. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๔. มีการทบทวนความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่  ปวช.๑ - ปวช.๓ ก่อนที่จะสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 ผลสัมฤทธิ์  จากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จากนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3  ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
ทั้งหมด จ านวน  19  คน เข้าสอบมาตรฐานทั้งหมด 18 คน และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 
18 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.74 ของผู้ละทะเบียนเรียนทั้งหมด  ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอนและผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-Net) ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินพัฒนาผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-Net) ดังนี้ 

 ๑. จัดหาหนังสือให้นักเรียนยืมอ่านเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (V-Net) 
 ๒. จัดท าโครงการติวก่อนสอบ (V-Net) 
 ๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาให้นักเรียน 
  

 ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนระดับ  ปวช.3  ทุกสาขาวิชาจ านวน  ๒๒  คน  เข้าทดสอบ       
(V-Net)  จ านวน ๑๗ คน  มีจ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 32.70 คะแนน      
จ านวน  ๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๖๔  ของผู้เข้าทดสอบทั้งหมด  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอนผู้ เรียนทราบถึงเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-Net) ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินพัฒนาผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา      
(V-Net) ดังนี้ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยืมอ่านเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (V-Net) 
๒. จัดท าโครงการติวก่อนทดสอบ (V-Net) 



 

๓๐ 

๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาให้นักเรียน 
๔. โครงการวันคริสต์มาส 
๕. โครงการ English Camp 
๖. โครงการผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนระดับ  ปวช.3  ทุกสาขาวิชาจ านวน  ๒๒  คน  เข้าทดสอบ       
(V-Net)  จ านวน ๑๗ คน  มีจ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ  32.70 คะแนน      จ านวน  ๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.64  ของผู้เข้าทดสอบทั้งหมด  ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ ์  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๖   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

( เนื่องจากยังไม่มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรองจึงยังไม่มีระดับคะแนนคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๗   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรในแต่ละสาขางาน  ทั้ง  ปวช.๓ ผู้เรียนทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการจบการศึกษาคือมีระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยทุกภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และต้องผ่านกิจกรรมเสริมการเรียนทุกภาคเรียน 

 ความพยายาม   
๑. ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า 
๒. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
๓. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้ารุ่นนั้น 
๔. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ลาออก  เสียชีวิต

พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
๕. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกข้าวของรุ่นนั้นในระดับ  ปวช. และ  

ระดับ  ปวส.  จ าแนกประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
๖. รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

 ๖.๑ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา 
 ๖.๒ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา 
 ๖.๓ โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 ๖.๔ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
 ๖.๕ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
 ๖.๖ โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 



 

๓๑ 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน  ซึ่งได้มุ่งเน้นสรรถนะและ
บูรณาการ  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  โครงการ /กิจกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  เช่น  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา, โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน, 
โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ  MOU, โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา, โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน  นักศึกษา, โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๕๕ ท าให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๕๐ อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๘   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ
ภายใน  ๑  ปี 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในด้านต่างๆในการปฏิบัติงานให้กับผู้เรียน
โดยมีกิจกรรม/โครงการในการปฏิบัติงาน  ซึ่งได้มุ่งเน้นสรรถนะและบูรณาการ  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพร้อมในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

 ความพยายาม   

๑. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  และ
สาขางาน 

๒. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ได้งานท า  ภายใน  
๑  ปี  ในสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ  พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  

๓. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  ๑  ปี  พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ 

๔. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ศึกษาต่อภายใน     
๑  ปี  พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ 

๕. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือ  ประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  ๑  ปี  
เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของ
สถานศึกษา 

๖. รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
๑. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
๒. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. โครงการแนะแนวสัญจร 

 

ผลสัมฤทธิ์  มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ท างานหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ  ภายใน ๑  ปี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีผู้ศึกษาต่อร้อยละ  80.95  ท างานร้อยละ  19.05  
คิดเป็นร้อยละ  100   มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 

 



 

๓๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้มีการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้เก็บข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน  สถานศึกษา  ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน  
เข้าศึกษาต่อคุณภาพทั้ง  ๓  ด้าน  

๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

 ความพยายาม   
๑. โครงการปฐมนิเทศ 
๒. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
๓. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 ผลสัมฤทธิ์   

สถานประกอบการ/หน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานที่มีต่อคุณภาพ  3  ด้าน  ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 ระดับ  ปวช. มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 

 สถานศึกษามีที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพทั้ง  3  ด้าน  ของผู้ส าเร็จการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
  ระดับ  ปวช. มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ได้ปฏิบัติครบตามประเด็น (๑) และมีผลตาม  (๕)  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕   ระดับคุณภาพ  
ดีมาก 
 

 



 

๓๓ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๑  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์อง
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐ ขึ้นไป 

- ดีมาก   ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี        ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้    ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง    ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < ๕๐ 
 

 
 

  ๕๒.๕๐ 

 
 

๒ 
(ต้องปรับปรุง)                             

๒. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 
- ดี   ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๔) 
- พอใช้  ปฏิบัติ (๑)  และมผีล (๓) 
- ต้องปรับปรุง   
ปฏิบัติ (๑)  และ มีผล  (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ (๑) 
 

ปฏิบัติ (๑)      
และมีผล (๕) 

 

๕   
(ดีมาก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

๓.  ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก    ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี         ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้    ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง  ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < ๕๐ 
 

94.74 
5 

(ดีมาก) 

๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิา้น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก    ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี         ๕๕ – ๖๔.๙๙ 
- พอใช้    ๔๕ – ๕๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง  ๓๕ – ๔๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < ๓๕ 
 

17.64   
1 

(ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน) 

๕. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาตดิ้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก  ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี       ๕๕ – ๖๔.๙๙ 
- พอใช้  ๔๕ – ๕๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง  ๓๕ – ๔๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < ๓๕ 
 

17.64   
1 

(ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน) 

๖. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑก์ารทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคณุวฒุิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

- ดีมาก    ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี         ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้    ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง  ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < ๕๐ 
 

- - 



 

๓๔ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์อง
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๗. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก    ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี         ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้   ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง  ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < ๕๐ 
 

๕๒.๕๐ 
๒ 

(ต้องปรับปรุง) 

๘. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี  

- ดีมาก   ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี        ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้   ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง  ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < ๕๐ 
 

๙๙.๙๙ 
๕ 

(ดีมาก) 

๙. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รบับริการที่มีต่อคณุภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

- ดีมาก   
ปฏิบัติ  (๑) และมีผล (๕) 
- ดี    
ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๔) 
- พอใช้   
ปฏิบัติ (๑)  และมีผล (๓) 
- ต้องปรับปรุง   
ปฏิบัติ (๑)  และมีผล  (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบัติ (๑) 
 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผล (๕) 

 

๕ 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๑ 3.25 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชี้  ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้ เรียน              
มีผลสัมฤทธิ์  ๕  คะแนน  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้  ๑.๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลอยู่ในระดับ  5  คะแนน     
อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาที่ต่อ
ภายใน ๑ ปี  มีผลอยู่ในระดับ  ๕  คะแนน อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการ ที่
มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีผลอยู่ในระดับ  ๕  คะแนน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 



 

๓๕ 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้  ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ยู่ใน
ระดับ  ๒  คะแนน  อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

 ตัวบ่งชี้  ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  มีผลอยู่ในระดับ  1  คะแนน   อยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ตัวบ่งชี้  ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มีผลอยู่ในระดับ   1  คะแนน  อยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ตัวบ่งชี้  ๑.๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  ผลคะแนน  ๒  คะแนน  อยู่ใน
ระดับ ต้องปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๓๖ 

มาตรฐานที่   ๒   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ
บูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลัษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครู  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพ  ให้มีเทคนิคการสอนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามพระราชด าริใน
เศรษฐกิจพอเพียง  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  และ
ประชาคมอาเซียน 

 ความพยายาม   
๑. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ปวช. และปวส. 
๒. มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพในรายวิชาเดิมให้มีสมรรถนะวิชาชีพ  และบูรณาการให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ  และประชาคมอาเซียน 
 ๓. แผนกวิชาชีพ ระดับ ปวช.  แต่ละแผนกมีการบันทึกข้อความขออนุญาติเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 
๔. มีการนิเทศหลังการสอนหลักสูตร ปวช.  
๕. บันทึกข้อความของอนุญาตจัดท าแผนการเรียนการสอนโดยปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

สมรรถนะและความต้องการของสถานประกอบการ  และประชาคมอาเซียน 
 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งครูทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
๕  ข้อเป็นผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก  สถานศึกษา  ได้ชี้แจงให้ครู  ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดแผนการเรียนรู้รายวิชา
และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  ในแต่ละภาคเรียน 

 ความพยายาม  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  ในแต่ละภาคเรียนโดยมีความพยายามดังนี้ 

 ๑. มีแผนการประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน  ชี้แจงให้ครูได้เห็นถึงความส าคัญแผนการเรียนรู้รายวิชา  
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. มีการก าหนดช่วงเวลาในการจัดส่งแผนการเรียน  โดยฝ่ายวิชาการ 
 ๓. มีการตรวจสอบ  การส่งแผนการสอน  และประเมินแผนการสอนโดยฝ่ายวิชาการ 



 

๓๗ 

ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิชาการสอน  ที่
หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน จ านวน  ๒๖ คน จากทั้งหมด  ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖  
มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๓   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก สถานศึกษา  ได้ชี้แจงให้ครู  ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดแผนการเรียนรู้รายวิชา
และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้มีการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้น าผลการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  และน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลจากการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 ความพยายาม   
 ๑. ครูทุกท่านได้จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒. คณะครูแต่ละท่านได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาที่สอน 
 ๓. มีค าสั่งนิเทศการสอนและแบบนิเทศการสอนของแต่ละแผนก 
 ๔. มีบันทึกหลังการสอนทุกวันของแต่ละรายวิชา 
 ๕. มีการส่งโครงร่างวิจัยในชั้นเรียนและรายงานการวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์  

1. ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ  100  ของวิชาที่สอน 

2. ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ  90  ของรายวิชาที่
สอน 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและครูท าบันทึกหลังการสอนร้อยละ  
100  ของวิชาที่สอน 

4. ครูน าผลจาการสอนและนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่า  1  รายวิชาที่สอน 

5. ครูน าผลการวิจัยไปแก้ไขหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาที่สอน 
 ผลการประเมินตามประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ได้มีการ

ด าเนินการครบทั้ง  ๕  ประเด็น  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
 



 

๓๘ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๔   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก  สถานศึกษาก าหนดให้ครูทุกคนก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อน  มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

 ความพยายาม   
๑. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
๓. หลักฐานการก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ

เรียนการสอนของครู  ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
๔. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ในทุกรายวิชาที่สอน 
๕. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
๖. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการวางแผนก าหนดให้ครูทุกคนได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้

ผู้เรียนทราบก่อน  ซึ่งครูทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ๕  ข้อเป็นผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพการ
เรียนดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๕   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน  ในการส่งนักเรียน  
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน  ได้เชิญ
ผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอน  กระบวนการของการฝึกงาน  
อีกทั้งมีการสัมมนาการฝึกงานโดยมีการเชิญสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือน าผลไป
ปรับปรุง 

 ความพยายาม   
  ๑. เอกสารลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอนักศึกษาฝึกงานจากหน่วยงานอ่ืน 
  ๓. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 
  ๔. คู่มือการฝึกงาน 
  ๕. หลักฐานการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
  ๖. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
   

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ได้มีการด าเนินการครบทั้ง  ๕  ประเด็น       
มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 



 

๓๙ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๒  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์อง
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคณุภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสตูรสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกบัความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซยีน 

- ดีมาก   ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
- ดี        ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
- พอใช้   ปฏิบัติ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
 ๕  (ดีมาก) 

๒. ระดับคณุภาพในการจดัท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 
- ดี       ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 
- พอใช้  ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๓) 
- ต้องปรับปรุง   
ปฏิบัติ (๑)  และ มีผล  (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)-(๕) ๕  (ดีมาก) 

๓.  ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีน
การสอนรายวิชา 

- ดีมาก    ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี         ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้    ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕  (ดีมาก) 

๔. ระดับคณุภาพในการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
รายวิชา 

- ดีมาก    ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี         ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้    ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕  (ดีมาก) 

๕. ระดับคณุภาพในการฝึกงาน - ดีมาก    ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี         ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้    ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕  (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๒ ๕.๐ 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้  ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 



 

๔๐ 

ตัวบ่งชี้  ๒.๒. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ   
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน   การสอนรายวิชา ระดับคุณภาพในการจัดท าแผน      
การเรียนรู้รายวิชา มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

ตั วบ่ งชี้   ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวั ดและประเมินผลการจั ดการเรี ยนการสอนรายวิ ชา                        
มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๑ 

มาตรฐานที่   ๓   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ความตระหนัก  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ท าโครงการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมาย  ปรัชญา  
ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  บรรจุลงในแผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

ความพยายาม   
 ๑. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ๒. เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ  สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ๓. เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. เอกสารหลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๕. เอกสารหลักฐานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีผลสัมฤทธิ์ครบ
ทั้ง  ๕  ประเด็น  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๒   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียน  และบุคลากรปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและโครงการ
ทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  มีการประเมินความพึงพอใจและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 ความพยายาม   
 ๑. เอกสารหลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ๒. เอกสารหลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
 ๓. เอกสารหลักฐานการด าเนินงานตามปฏิบัติการประจ าปี 
 

 

 



 

๔๒ 

ผลสัมฤทธิ์   
 ๑. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔. สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 ๕. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   

 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์  ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๓   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ความตระหนัก  คณะกรรมการสถานศึกษาท าโครงการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาบรรจุลงแผนพัฒนาสถานศึกษาและปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

 ความพยายาม   
 ๑. เอกสารวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาอัตลักษณ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถานศึกษา  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ๒. เอกสารหลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงาน   ที่เก่ียวข้อง 
 ๓. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 ๔. เอกสารหลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
 ๕. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 สรุปตัวบ่งชี้ ๓.๓ ได้ปฏิบัติตามประเด็น  ๑,  ๒,  ๓, ๔, ๕  ครบทุกประเด็น ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 
 ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์มีผลสัมฤทธิ์ครบทั้ง  ๕  ประเด็น มีค่า
คะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๔   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ความตระหนัก  ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาตามแผน
ประจ าปี และติดตามการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

 



 

๔๓ 

 ความพยายาม   
 ๑. เอกสารหลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๒. เอกสารรายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ๓. เอกสารรายงานการประชุมผู้ปกครอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๔. เอกสารหลักฐานการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา   
 ๕. เอกสารหลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  โดย
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์ครบ  ทั้ง  ๕  ประเด็น  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๕   ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และมีแผนการอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านสารสนเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนางานการเรียนการสอน 

 ความพยายาม   

 ๑. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้จัดท าเอกสารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  อย่างน้อย  ๙  ประเภท 
และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
 ๒. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 
 ๓. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้น าระบบ ischool เข้ามาใช้จัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์  จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ๔. เอกสารหลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๕. รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
  ๕.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ๕..๒ จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์และเครื่องServer 
  ๕.๓  จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านการส ารองข้อมูล  Data Storage 
  ๕.๔  พัฒนาระบบ  ICT ในการบริหารจัดการ 
 

ผลสัมฤทธิ์ จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 99    

ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  การจัดการความรู้
ของสถานศึกษา   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ปฏิบัติตามประเด็น  ๕  ข้อ  มีค่าเท่ากับค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  อยู่ในระดับ 
ดีมาก 



 

๔๔ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๖   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ความตระหนัก  สถานศึกษา  มีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ทุกคนและผู้เรียนทุคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การบริหารความเสี่ยง  มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

ความพยายาม  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ                   
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีการประเมินผลการด าเนินงาน  ตามโครงการ  กิจกรรม  ดังนี้ 

 ๑. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา 
 ๒. โครงการค่ายคุณธรรม  น าเยาวชนพ้นยาเสพติด คิดรักสามัคคี   
 ๓. โครงการประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 ๔. โครงการตรวจสารเสพติด 
 ๕. โครงการกีฬาสีภายใน 
 ๖. ครูเวรหน้าประตูประจ าวัน/ครูเวรรักษาความปลอดภัย 
 7. โครงการควบคุมติดตามนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
 8. โครงการพัฒนาเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 9. โครงการสุ่มตรวจหาสารเสพติด นักเรียนกลุ่มเสี่ยง    
  
 ผลสัมฤทธิ์   

 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราได้จัดท าโครงการสนับสนุนเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  ปรัชญาและอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  สรุปผลการบริหารความเสี่ยง  จัดท าสถิติและร้อยละของ
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ในความเสี่ยงทั้ง  5  ด้าน   

 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามประเด็น ๑ – ๕  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ ระดับคุณภาพ 
อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๗   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  
มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบดูแลผู้เรียน
กลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

 ความพยายาม   
 ๑. มีการปฐมนิเทศผู้เรียน  เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ  ด้านการจัดการศึกษาและระบบการ
วัดและประเมินผล 
 ๒. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุก
ห้องเรียนมีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม  สัปดาห์ละ  ๑  ชั่วโมง  เพ่ือให้ครูที่
ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 



 

๔๕ 

 ๓. มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  ครูและผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย  ปรึกษาหารือและ
รับทราบความประพฤติของผู้เรียน 
 ๔. มีโครงการจัดหาทุนการศึกษาการศึกษาแก่ผู้เรียนเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียน  แบ่งเบาภาระผู้ปกครองและ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับเรียน จ านวน  11 ทุน จากผู้ร้องขอ 11 คน  เท่ากับร้อยละ 100 ของผู้ร้องขอ 
 ๕. มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง  โดยการจัดโครงการตรวจสารเสพติด  และตรวจสุขภาพและโครงการ
ประชุมผู้ปกครอง  เพ่ือดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดระบบดูแลนักเรียน  ส่งผลให้การดูแลผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง  ผู้เรียนมีขวัญและก าลังใจในใจการศึกษาเล่าเรียน  และยังลดภาวะการออก
กลางคันของผู้เรียน  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราได้มีการปฏิบัติตามประเด็นทั้ง ๕ ข้อ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  
ระดับคุณภาพ   อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๘   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

ความตระหนัก  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีการด าเนินงาน การปฏิบัติและความส าเร็จจากการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ กิจกรรม/งาน/
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาเต็มไป
ด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน ซึ่งได้ก าหนดแผนงานโครงการให้ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  

 ความพยายาม   

๑. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 
๒. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
๓. โครงการบ้านพักครู 
๔. โครงการปรับปรุงขัดพ้ืนห้องประชุม 
๕. โครงการซ่อมรางระบายน้ าและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
๖. โครงการซ่อมแซมรั้วคอนกรีต  
๗. โครงการซ่อมแซมป้อมยาม   
๘. โครงการปรับปรุงม่านปรับแสงห้องประชุม   
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม (อาคาร 2)  
๑๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบป้อมยาม 
๑๑. โครงการพัฒนาห้องพักครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษาได้รวบรวมผลจากการด าเนินโครงการ ตามแผนงาน การประเมินความพึง

พอใจตามโครงการ และได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการ ท าให้ มีผลสัมฤทธิ์ครบทั้ง 5 
ประเด็น ระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 เท่ากับ ร้อย
ละ 86  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 



 

๔๖ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๙   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีการวางแผน  และก าหนดการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  ไว้อย่างชัดเจน  โดยครู  บุคลากร  และนักเรียนมีส่วนร่วมและด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีการน าผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 ความพยายาม   
๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๓. โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
๔. โครงการปรับปรุงสาธิตระบบเสียงภายในอาคาร 
๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

 

 ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษาได้รวบรวมผลจากการด าเนินโครงการ ตามแผนงาน การประเมินความพึง
พอใจตามโครงการ และได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการ ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ครบทั้ง 5 
ประเด็น ระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 เท่ากับ ร้อย
ละ 86  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๐   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้มีการจัดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครู
และ บุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการ มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับทุนสร้างสรรค์ในการจัดท าวิจัย   

ความพยายาม   
๑. รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ปี  ๒๕๕๕ 

๒. ข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 

5. โครงการสรรหาบุคลากรดีเด่น 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการ  วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เฉลี่ยร้อยละ  88.88  ได้รับทุนสร้างสรรค์
ในการจัดท าวิจัย  ร้อยละ  37.04  การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานศึกษาอ่ืน  ร้อยละ  12.๕ ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตร้อยละ  88.88  และได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องร้อยละ  37.04 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติได้ครบทุกประเด็นมีคะแนน  
๕  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 
 



 

๔๗ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๑   ระดับคุณภาพในการบริหารเงินและงบประมาณ 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีการประชุมจัดท าแผนงบประมาณของวิทยาลัยโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ในการยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของวิทยาลัยฯ 

 ความพยายาม   
๑. เอกสารหลักฐานการแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา 
๒. เอกสารหลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
๓. เอกสารหลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลิตผล ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน (ส.ผ.) 
๔. เอกสารหลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์ 
๕. เอกสารหลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  

จัดแสดงโครงการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
๖. เอกสารหลักฐานการงบจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 

ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 19.47  
ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 6.88 รายจ่ายการสนับสนุนโครงการ 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  ร้อยละ 5 งบในการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกคิดเป็นร้อยละ  8  และมีมูลค่าของผลิตผล ร้อยละ 25 

ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณสามารถปฏิบัติได้ครบทุกประเด็น  5 ข้อ  มี
ค่าคะแนนเท่ากบั  ๕  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑๒   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่าย  ทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีการบรรจุแผนระดมทรัพยากรร่วมกับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนมัธยม โรเรียนโสตทัศนศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล ต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ความพยายาม   
 ๑. จัดหาเอกสารแผนงาน  โครงการในระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
 ๒. จัดหาเอกสารข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
 ๓. จัดหาเอกสารหลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งในประเทศและ  
หรือต่างประเทศ  ร่วมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละสาขางาน 
 ๔. จัดหาเอกสารข้อมูลสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา 
 ๕. จัดหาเอกสารรายงานการบริหารทรัพยากรอ่ืน เช่น  งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ที่
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ๖. จัดหาเอกสารรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งในและหรือต่างประเทศ  เพ่ือการปรับปรุง 
 ๗. จัดหารายงานตามโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

๔๘ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์   

๑. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ 

๒. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ  
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอนสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา ไม่นอ้ยกว่า ๒๐ แห่ง  

๔. จัดหาเอกสารรายงานการบริหารทรัพยากรอ่ืน เช่น  งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ที่
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการอาชีวศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  เพ่ือการปรับปรุง 

 

สรุปตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ได้ปฏิบัติตามประเด็น ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ครบทุกประเด็นมีคะแนน  ๕  ระดับคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก 



 

๔๙ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๓  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.  ระดบัคุณภาพในการปฏบิัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
หรือวิทยาลัย 

- ดีมาก    ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี         ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้    ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ 
ดีมาก 

๒.  ระดบัคุณภาพในการจดัท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

-ดีมาก    ปฏิบัติ  (๑) – (๕) 
-ดี         ปฏิบัติ (๑) – (๔) 
-พอใช้     ปฏิบัติ  (๑) – (๓) 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (๑) – (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ (๑) 
 

ปฏิบัติ  (๑) – (๕) ๕ 
ดีมาก 

๓.  ระดบัคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ ์

-ดีมาก    ปฏิบัติ  (๑) – (๕) 
-ดี         ปฏิบัติ (๑) – (๔) 
-พอใช้     ปฏิบัติ  (๑) – (๓) 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (๑) – (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ (๑) 
 

ปฏิบัติ  (๑) – (๕) ๕ 
ดีมาก 

๔.  ระดบัคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก    ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี         ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้    ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ 
ดีมาก 

๕.  ระดบัคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

- ดีมาก    ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี         ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้    ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ 
ดีมาก 

๖. ระดับคณุภาพในการบริหาร
ความเสีย่ง 

-ดีมาก    ปฏิบัติ  (๑) – (๕) 
-ดี         ปฏิบัติ (๑) – (๔) 
-พอใช้     ปฏิบัติ  (๑) – (๓) 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (๑) – (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ (๑) 
 

ปฏิบัติ  (๑) – (๕) ๕ 
ดีมาก 

๗. ระดับคณุภาพในการจดัระบบ
ดูแลผูเ้รียน 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ ๕ 
ดีมาก 



 

๕๐ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๘. ระดับคณุภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานท่ี  ห้องเรีบน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ ๕ 
ดีมาก 

๙. ระดับคณุภาพในการบริหาร
จัดการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และ
คอมพิวเตอร ์

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ ๕ 
ดีมาก 

๑๐. ระดับคณุภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ ๕ 
ดีมาก 

๑๑.  ระดับคณุภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ ๕ 
ดีมาก 

๑๒.  ระดับคณุภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา 
กับเครือข่ายทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ ๕ 
ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๓ ๕.๐ 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีค่าคะแนน

เท่ากับ  ๕  ระดับ คุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับ

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 



 

๕๑ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับ
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าคะแนนเท่ากับ  
๕  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๕  ระดับคุณภาพในบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีค่าคะแนน
เท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับ มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับ คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา          
และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับ 
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีค่าคะแนน
เท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕       
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕              
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑๒   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕ ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๒ 

มาตรฐานที่   ๔   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 บริหารวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ความตระหนัก  สถานศึกษา มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน เช่น โครงการ 
Fix It Center และโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ซึ่งสามารถน านักเรียน นักศึกษาออกให้บริการวิชาการ และ
วิชาชีพแก่ชุมชน องค์กรภาครัฐและ เอกชน ตลอดจนสถานศึกษาอ่ืนๆได้ 

 

 ความพยายาม   

 ๑. เอกสารข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ๒. เอกสารข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
 ๓. เอกสารข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 ๔. เอกสารหลักฐานการจัดท าแผน  โครงการ  กิจกรรม  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๕. เอกสารโครงการ  กิจกรรม  การบริการวิชาการ  และวิชาชีพของแต่ละสาขา 
 ๖. เอกสารข้อมูล การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ๗. เอกสารข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมของผู้เรียนในแต่ละสาขางาน 
 ๘. เอกสารหลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๙. รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
  ๑. โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส   
  ๒. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
  ๓. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
  ๔. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

 5. โครงการฝึกอาชีพและบริการประชาชน 
 
 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานหรือสถานศึกษา  มีต่อท้องถิ่น  และ
ชุมชน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  เท่ากับร้อยละ 96 และ ได้ปฏิบัติครบตามประเด็น (๑) และผลตาม (๕)  มีค่า
เท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 



 

๕๓ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑. ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

-ดีมาก      ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี           ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้      ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง    ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ ๕ 
ดีมาก 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๔ ๕.๐ 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้  ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ค่าคะแนนเท่ากับ  
๕ ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๔ 

มาตรฐานที่   ๕   ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์  
ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย  ของผู้เรียน 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ชี้แจงให้นักเรียน  นักศึกษา  และครูที่ปรึกษาโครงการวิชาชีพ  และครูที่
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปีได้ทราบถึงเกณฑ์ของการท าโครงการวิชาชีพและเกณฑ์ของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการวางแผนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างเป็นระบบ  และเป็น
กระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การจัดท าโครงการวิชาชีพและโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ตามเกณฑ์ 
 ๑. โครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ 
 ๒. โครงการวันวิทยาศาสตร์ 
 ๓. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
๑. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์และงานวิจัย  
๒. สถานได้จัดประกวดและได้น าสิ่งประดิษฐ์ จ านวนทั้งสิ้น 6 ชิ้น จากทั้งหมด 10 ชิ้น เท่ากับ         

ร้อยละ  60  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา   
๓. สถานศึกษาได้น าสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน  จ านวน 10 ชิ้น จาก 10 ชิ้น เท่ากับ ร้อย

ละ 100 และมีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 ชิ้น จากทั้งหมด 10 ชิ้น เท่ากับ  ร้อยละ  60   

 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ งานวิจัย  ของผู้เรียนได้
ปฏิบัติครบตามประเด็น ๕ ข้อ  มีค่าเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

  
ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ

งานวิจัยของคร ู

ความตระหนัก   
 ๑. สถานศึกษามีนโยบายการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยโดยก าหนดให้ครูแต่ละคนสาขา
จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
 ๒. สถานศึกษางานแผนการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
 ๓. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
 ๔. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
 

 ความพยายาม   
 ๑. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการ ในการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
 ๒. สถานศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท านวัตกรรมและงานวิจัย 
 ๓. ครูและผู้สอนและนักเรียน  นักศึกษาจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
 ๔. สถานศึกษาได้น าผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอผลงาน 



 

๕๕ 

ผลสัมฤทธิ์   
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยทุกคนอย่างน้อย 1 ชิ้น/เทอมและได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และน า

สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น 10 ชิ้น จากทั้ งหมด 10 ชิ้น เท่ากับ ร้อยละ  100   
 สถานศึกษาได้น าสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่ ใช้ประโยช์และได้รับรางวัล จ านวน 6 ชิ้น จาก 10 ชิ้น เท่ากับ 
ร้อยละ 60 

 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ งานวิจัย  ของผู้เรียนได้
ปฏิบัติครบตามประเด็น ๕ ข้อ  มีค่าเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑. ระดับคณุภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของ
ผู้เรยีน 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏบิัติ ๑ ขอ้ 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
๕ 

(ดีมาก) 

๒. ระดับคณุภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของคร ู

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
๕ 

(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๕ ๕ 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  ของผู้เรียน 
ค่าคะแนนเท่ากับ  ๕ ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  ของครู 
ค่าคะแนนเท่ากับ  ๕ ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดมีาก 



 

๕๖ 

มาตรฐานที่   ๖   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุง  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม   

ความตระหนัก  สถานศึกษา  มีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  มีการประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 ความพยายาม  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ดังนี้ 

๑. โครงการค่ายคุณธรรม  น าเยาวชนพ้นยาเสพติด คิดรักสามัคคี 
๒. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 
๓. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
๔. โครงการวันปิยะมหาราช 
๕. โครงการวันไหว้ครู 
๖. โครงการกิจกรรมท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 
๗. โครงการวันแม่แห่งชาติ   

 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียนในทุกโครงการ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการด าเนินกิจกรรมตามรายละเอียดของตัวบ่งชี้เทียบเท่ากับเกณฑ์การประเมินค่า
คะแนนเท่ากับ  5  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๒   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความตระหนัก  สถานศึกษา  มีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  
และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการประเมินผล
การด าเนินงาน  ตามโครงการ  กิจกรรม 

ความพยายาม  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตามโครงการ  กิจกรรมดังนี้ 
 ๑. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 ๒. โครงการอาสาพัฒนาชุมชน 
 ๓. โครงการปลูกป่าเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในปีมหามงคล พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 

๕๗ 

 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน า
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการด าเนินกิจกรรมตามรายละเอียดของตัวบ่งชี้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่า
คะแนนเท่ากับ  ๕ ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ความตระหนัก  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม  

 ความพยายาม  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม กิจกรรมดังนี้ 
 ๑. โครงการวันวิทยาศาสตร์ 
 ๒. โครงการกีฬาสีภายในประจ าปีการศึกษา 2555    
 ๓. โครงการวันรักการอ่าน 
 ๔. โครงการวันภาษาไทย 
 ๕. โครงการวันสุนทรภู่ 
 6. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 7. โครงการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านกีฬา และนันทนาการโดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

 ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการด าเนินกิจกรรมตามรายละเอียดของตัวบ่งชี้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  มีค่า
คะแนนเท่ากับ  ๕ ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๔   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดอบรมโครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่าง
ฉะเชิงเทราและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราโดยได้เชิญวิทยากรภายนอกสถานศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับเรื่อเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้กับบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 ความพยายาม   
๑. เอกสารหลักฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 
๒. เอกสาร หลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรีย 
๓. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เอกสารหลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยครูแลบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๕. เอกสารหลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง

จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลสัมฤทธิ์  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามรายละเอียด  ของตัวบ่งชี้เมื่อ

เทียบกับเกณฑ์การประเมิน   มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ ๕  อยู่ในระดับ ดีมาก 



 

๕๘ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์อง
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคณุภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ (ดีมาก) 

๒. ระดับคณุภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ (ดีมาก) 

๓. ระดับคณุภาพในการส่งเสริมดา้น
กีฬาและนันทนาการ 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ (ดีมาก) 

๔. ระดับคณุภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ (ดีมาก) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๖ ๕ 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้  ๖.๑ ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม            
ค่าคะแนนเท่ากับ  ๕ ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดมีาก 

ตัวบ่งชี้  ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ค่าคะแนนเท่ากับ  ๕ 
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๖.๓. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ค่าคะแนนเท่ากับ  ๕ ระดับคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับ ๕  อยู่ในระดับ ดีมาก 



 

๕๙ 

มาตรฐานที่   ๗   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้มีการประชุมค าสั่งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประเมิน
คุณภาพภายใน  ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทราทุกคน  และมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 ความพยายาม  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราได้มีการด าเนินงานและมีข้อมูล  ที่แสดงถึงความตระหนัก  
การปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด  โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ  เช่น  มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ด าเนินงานแต่ละมาตรฐานภายในแผนกวิชาเพ่ือรับผิดชอบ
การท างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดท านโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ  จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพ  จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ  จัดท าแผนก ากับติดตาม  จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 

ผลสัมฤทธิ์  มาตรฐานที่ ๗  ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา  
๒๕๕๕  ได้ปฏิบัติครบทั้ง ๕  ประเด็น  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  มีระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๒   ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ความตระหนัก  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้มีการประชุมค าสั่งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประเมิน
คุณภาพภายใน  ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทราทุกคน  และมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ความพยายาม  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้มีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนัก
การปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดโดยมีกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ  มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ  ด าเนินงานแต่ละมาตรฐานเพ่ือรับผิดชอบการท างานประกัน
คุณภาพภายในจัดท านโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ  จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ  จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์
การประกันคุณภาพ  จัดท าแผนก ากับติดตาม  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ทั้งหมด 34 ตัวบ่งชี้ 
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคะแนนในระดับดีมาก ๒๙ ตัวบ่งชี้     2 ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง  2 ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  และ 1 ตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษายังไม่มีข้อมูล ( เนื่องจากยังไม่มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองจึงยังไม่มีระดับคะแนนคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ) 

 ดังนั้น  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๔  มีระดับคุณภาพ  ด ี

 



 

๖๐ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิข์อง
การด าเนินงาน ผลการประเมิน 

๑. ระดับคณุภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก   ปฏิบัติ (๑)  -  (๕) 
- ด ี       ปฏิบัติ (๑)  -  (๔) 
- พอใช้    ปฏิบัติ (๑)  -  (๓) 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (๑)  -  (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)-(๕) ๕  (ดีมาก) 

๒. ระดับคณุภาพในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี                    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้               ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง       ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ   ๔  ข้อ ๔ (ดี) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๗ ๔.๕ 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้   ๗.๑. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ  ค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับคุณภาพ           
อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   ค่าคะแนนเท่ากับ ๔ ระดับ
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์  ดี 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๑ 

มาตรฐานที่  ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก สถานศึกษา  ได้ชี้แจงให้ครู  ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดแผนสถานศึกษา  และการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

 ความพยายาม   
 ๑. แผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมี 
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๒. แผนพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี   
 ๓. การติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 ๔. รายงานแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

 ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นมีการ
ปฏิบัติครบทั้ง ๕ ประเด็น  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

 ความตระหนัก สถานศึกษา  ได้ชี้แจงให้ครู  ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดแผนสถานศึกษา  และการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ให้มีเทคนิคการสอนที่มุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอตามพระราชด าริในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้น าผลการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  และน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลจากการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     

 ความพยายาม   
 ๑. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ๒. มีการปรับหลักสูตรวิชาชีพในรายวิชาเดิมให้มีสมรรถนะวิชาชีพ  และบูรณาการให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  และสถานประกอบการ 
 ๓. แผนกวิชาชีพระยะสั้นแต่ละแผนกมีการบันทึกข้อความขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ๔. มีการนิเทศหลักการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ๕. บันทึกข้อความของอนุมัติหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้ องกับฐาน
สมรรถนะและความต้องการของชุมชน 

 ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน  และสถานประกอบการ  ท าได้ครบทั้งทุกประเด็น  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 



 

๖๒ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ทั้งการจัดเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมีการฝึกปฏิบัติจริง  มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงของแต่ละรายวิชาของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
 ความพยายาม   

๑. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการอบรม  ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒. หลักฐานการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
๓. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
๕. รายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระสั้นประจ าปี 

  
 ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินงานตามแผนงานดังกล่าว  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพใน
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของรายวิชาที่เปิดสอนมี
ค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๔   ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก วิทยาลัยได้จัดประชุมแผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น  ค าสั่งมอบหมายวิชาสอนและ
ตารางสอน  แผนการสอน  แผนงาน/โครงการ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 

 ความพยายาม   
 ๑. แผนการเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ๒. บันทึกขอเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ๓. ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ๔. จัดท าแผนการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
 ๕. โครงการนิเทศครูสอนหลักสูตรยะสั้น 
  

 ผลสัมฤทธิ์  ผลสัมฤทธิ์  ของระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลสัมฤทธิ์     
ครบทั้ง  ๕  ประเด็น  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕    
และอยู่ในระดับ ดีมาก 

  
 



 

๖๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดหลักสูตรระยะสั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริการด้าน
วิชาชีพให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ  พร้อมทั้งมีการเชิญวิทยากรที่มีความ
ช านาญในการอบรมให้ความรู้เฉพาะด้าน      

 
ความพยายาม  
๑. หนังสือเชิญวิทยากร 
๒. รายงานความพึงพอใจการจัดหลักสูตรระยะสั้นแต่ละวิชา 
๓. แบบลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
๔. เกียรติบัตร 
๕. แบบประเมินผลการเรียน 
๖. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
๗. รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.๕) 
๘. แผนการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕   
๙. ตารางสรุปผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพและส าเร็จ  การฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 

ผลสัมฤทธิ์  ท าได้ครบทุกประเด็น ของระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีค่า
คะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
 

ความตระหนัก    
๑. แผนพัฒนาสถานศึกษา  ๔ ปี  ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
๓. แผนงาน/โครงการ 
๔.ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

 ความพยายาม   

 ๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อย ๗๕ 
 ๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับทุน     และการศึกษาทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์  จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
 ๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชา   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
 ๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
 ๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 



 

๖๔ 

 
 ผลสัมฤทธิ์   
 ผลจากการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ส่งผลให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับ
การฝึกอบรมด้านวิชาการ  วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เฉลี่ยร้อยละ  ๗๕  ได้รับทุนสร้างในการจัดท าวิจัยร้อย
ละ  ๙๓.๗๕  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานศึกษาอ่ืนร้อยละ ๙๓.๗๕  ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร้อย
ละ  ๘๑.๒๕  และได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  ร้อยละ  ๓๑.๒๕ ซึ่งผลการปฏิบัติโดยเฉลี่ยอยู่ในร้อยละ ๗๕  
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนักสถานศึกษามีการบริหารเงินและงบประมาณ และมีการบริหารงบด าเนินการด้านด้าน
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์ สื่อการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากร  หรือร่วมเป็นวิทยากร  หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  ๒๕๕๕ 

ความพยายาม  

๑. เอกสารหลักฐานแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา 
๒. เอกสารหลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. เอกสารหลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลผลิตผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ 

เรียนการสอน 
๔. เอกสารหลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์  และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพระยะสั้น 
๕. เอกสารหลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ ด าเนินการจัดประกวด  จัด

แสดงโครงการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
๖. เอกสารหลักฐานการจ่าย 

ผลสัมฤทธิ์ ท าได้ครบทุกประเด็นของระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มี
ผลสัมฤทธิ์ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ 

ฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

 ความตระหนัก    

๑. แผนงาน/โครงการ 
๒. ค าสั่ง/หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาในปีการศึกษานั้น 
๔. บันทึกการประชุม/รายงานการประชุม 
๖. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 



 

๖๕ 

 ความพยายาม   

 ๑. เอกสารข้อมูลจ านวนผู้ฝึกอบรมทั้งหมดในแต่ละระดับชั้น 
 ๒. เอกสารข้อมูลจ านวนฝึกอบรมทั้งหมดในแต่ละระดับชั้น  ที่ลงทะเบียนฝึกอบรม 
 ๓. เอกสารข้อมูลฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 ๔. เอกสารข้อมูลฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด  ทั้งนี้ยกเว้นผู้ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน 
 ๕. รายงานสรุปผลโครงการกิจกรรม 
  - โครงการพานักศึกษาออกร่วมโครงการตัดผม-เสริมสวย 
  
 ผลสัมฤทธิ์ 

 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม  ๒.๐๐ ขึ้นไป  คิดเป็นร้อย
ละ  ๙๖.๘๙  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบแรกเข้า 

ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน  ผู้รับการฝึกอบรมที่ลงทะเบียนเรียน ผู้เรียนทุกคน
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นคือมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

 ความพยายาม   

๑. ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า 
๒. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
๓. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้ารุ่นนั้น 
๔. ข้อมูลของผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกข้าวของรุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น  ลาออก 

เสียชีวิตพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
๕. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกข้าวของรุ่นนั้นในระดับ  ปวช. และ  

ระดับ  ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
๖. รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

๖.๑ บันทึกขออนุญาตเปิดสอนรายสาขาวิชา 
๖.๒ อนุมัติเปิดสอนรายวิชา 
๖.๓ สมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๖.๔ ลงทะเบียนรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระจะสั้น 
๖.๕ กระบวนการเรียนการสอน 
๖.๖ การประเมินผลตามสภาพจริง 

  
 
 
 



 

๖๖ 

 ผลสัมฤทธิ์  จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เทียบร้อยละกับจ านวนผู้
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้า  จ าแนกตามรายวิชา  ซึ่งได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. การวางแผน 
- บันทึกขออนุญาติเปิดสอนรายวิชา 
- อนุมัติเปิดสอนรายวิชา 
- จัดท าตารางสอน 

๒. การปฏิบัติตามแผน 
- สมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
- ลงทะเบียนรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

๓. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
- กระบวนการเรียนการสอน 

๔. ปรับปรุงแก้ไข 
-  การประเมินผลตามสภาพจริง 

 จากการด าเนินการตามแผนงานดังกล่าว  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๐๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
  
 ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ได้ให้ความส าคัญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่ม
ผู้สนใจ  โดยวิทยาลัยฯ  ได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายและค านึงถึงการน าไปต่อยอดด้านอาชีพ
หลังจากส าเร็จการฝึกอบรม  กลุ่มผู้สนใจสามารถเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมได้ตามท่ีตนสนใจตามวัตถุประสงค์
ของตน  เช่น  ประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปลี่ยนอาชีพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
และครอบครัว  โดยวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการด้านความตระหนัก  ดังนี้ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมให้กลุ่มผู้สนใจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการฝึกอบรม  
โดยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้วิทยากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านตรงตามหลักสูตรในการฝึกอบรม  และ
วิทยาลัยได้มอบหมายให้แต่ละหลักสูตรด าเนินการส ารวจหาระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มี
ต่อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพต่อไป  โดยได้ด าเนินการด้านความตระหนักดังนี้ 
 ๑. แผนการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๔ - ๑/๒๕๕๕ 
 ๒. แผนการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๕ - ๑/๒๕๕๖ 
 ๓. รายงานการประชุม  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 ๔. แผนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

  
 ความพยายาม  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   ได้ด าเนินการด้านความพยายามเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับความตระหนักที่ได้วางแผนไว้ โดยด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือหาระดับความ



 

๖๗ 

พึงพอใจของส าเร็จการอบรมที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีทั้งหมด  ๑๐  ข้อค าถาม  ครอบคลุม
คุณลักษณะ  ๓  ด้าน  ประกอบไปด้วย 
  ๑. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
  ๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
  โดยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้วิทยากรฝึกอบรมเป็นผู้ท าการประเมินผู้ฝึกอบรมที่ก าลังจะ
ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรโดยการสุ่มประเมิน  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพต่อไป  โดยวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการด้านความพยายาม  ดังนี้ 
  ๑. รายงานการประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
  ๒. รายงานการหาระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ของครู/วิทยากร ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
  ๓. รายงานสรุปการหาระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการประเมินหาระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)  โดยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้
ครูผู้สอน/วิทยากร  ท าการประเมินหาระดับความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มผู้ฝึกอบรมที่ก าลังจะจบการฝึกอบรม
แต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีหลักสูตรที่เปิดสอน  
๘๒  หลักสูตร  มีจ านวนผู้ฝึกอบรมที่ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด  ๑,๓๐๘  คน  แยกเป็นภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๕ จ านวน ๔๖๖ คน และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ จ านวน ๘๔๒ คน   
 การประเมินผลหาระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) มีจ านวนผู้ประเมินทั้งหมด  ๖๖๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๕๐.๗๕  ของผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรม  แยกเป็นภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕  จ านวน  ๒๒๕  และภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๕  จ านวน  ๔๓๙ คน   
   
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ยภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  เฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๔๘ และภาคเรียนที่  
๒/๒๕๕๕  เฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๔๔ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าไปใช้ประโยชน์  
เฉลี่ยทั้งปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๔.๔๖  ระดับคุณภาพ  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๘ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการฝึกอบในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)-(๕) ๕ (ดีมาก) 

๒. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลั ก สู ต ร ฐ าน ส ม ร ร ถนะ ร า ย วิ ช า ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
สถานประกอบการ 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)-(๕) ๕ (ดีมาก) 

๓. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๑) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)  และมี
ผล (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑) และ
มีผล (๑) 

๕  (ดีมาก) 

๔. ระดับคุณภาพในการฝึกอบในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ (ดีมาก) 

๕.ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ (ดีมาก)  

๖.ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นท่ีได้รับการพัฒนา 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง 
๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

๗๕ ๔ ( ดี ) 

๗.  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓) 
-ต้ อ ง ป รั บ ป รุ ง  ป ฏิ บั ติ  ( ๑ )            
และมีผล (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 
 

ปฏิบัติ (๑)  
และมีผล (๕) 

 
๕ (ดีมาก) 



 

๖๙ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๘.ร้ อยละของผู้ ส า เ ร็ จการฝึ กอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน
การฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง 
๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐ 

๙๖.๘๙ ๕ (ดีมาก) 

๙. ระดับคุณภาพในการฝึกอบในการ
ฝกึอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง 
๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐ 

๙๘.๐๕ ๕ (ดีมาก) 

๑๐. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลั ก สู ต ร ฐ าน ส ม ร ร ถนะ ร า ย วิ ช า ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
สถานประกอบการ 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓) 
-ต้ อ ง ป รั บ ป รุ ง  ป ฏิ บั ติ  ( ๑ )            
และมีผล (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑) และ
มีผล (๕) 

๕ (ดีมาก) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่  ๔.๘ 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๘ 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้  ๘.๑ ระดับคุณภาพในการฝึกอบในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีค่าคะแนน   
เท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๘.๒. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ มีค่าคะแนน   เท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๘.๓. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และ
อยู่ในระดับ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๕. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๖. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔  

และอยู่ในระดับ ดี 
ตัวบ่งชี้  ๘.๗. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ใน

ระดับ ดีมาก 



 

๗๐ 

ตัวบ่งชี้  ๘.๘ . ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔  
และอยู่ในระดับ ดี 

ตัวบ่งชี้  ๘.๙   ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 
๒.๐๐ ขึ้นไป มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๘.๑๐   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  และอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


