
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

๑.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘   โดย นายชิงชัย 
มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีท่านพระครูวิเชียร      คุณวณโณ   เจ้าอาวาสวัดไชยภูมิ
ธาราม  (วัดท่าอิฐ)  สนับสนุนอนุญาตให้เช่าที่ธรณีสงฆ์  จ านวน เนื้อท่ี  ๒๔  ไร่   ๑     งาน  ๒๐ ตารางวา  พ้ืนที่
ตั้งอยู่เลขที่  ๕๐/๔ หมู่ที่   ๑   ต าบลบางตีนเป็ด    อ าเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณท่ีตั้งของวิทยาลัยฯ  
ใช้พ้ืนที่ธรณีสงฆข์องกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายสถานศึกษา 

๑.  ปรัชญา  (Philosophy) ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

  “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ าเลิศปัญญา  ใช้เวลาสร้างงานอาชีพ” 

 คือ  ปรัชญาการท างานของสถานศึกษาท่ีใช้เป็นหลักในการด าเนินงานบริหารวิทยาลัยฯ  ตลอดจนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 สีประจ าของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา :  น้ าเงิน – แดงเลือดหมู 

  สีน้ าเงิน  หมายถึง  การด ารงพระมหากษัตริย์ของไทย 

  สีแดงเลือดหมู  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๒. วิสัยทัศน์ (Vision)  ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนาก าลังคนด้าน
วิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมี
ความสุข  ภายใต้คุณธรรมน าความรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พันธกิจ (Mission) ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 ๑.  การบริหารเชิงรุกตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 ๒.  การให้บริการสังคมด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ๓.  การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  มีทักษะอาชีพ 
 ๔.  การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 ๕.  การเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรภายนอก 
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๒.  หลักสูตรการเรียนการสอน  

 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนาก าลังคนด้าน
วิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระวิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทราได้เปิดท าการสอนภายใต้คุณธรรมน าความรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
จัดการศึกษา ๓ ระดับ ๓ หลักสูตร  คือ 

๑.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.๓)  หรือเทียบเท่า  มีระบบการจัดการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน  ดังนี้   

๑.๑  ระบบปกติ  สาขาที่เปิดสอน ได้แก่  
 ๑.๑.๑  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

๑)  สาขาวิชาเครื่องกล          สาขางานยานยนต์ 
 ๒)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 ๓)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑.๒  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 ๑)  สาขาวิชาพณิชยการ             สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

        

๑.๒  ระบบเทียบโอนประสบการณ์  สาขาที่เปิดสอน  ได้แก่ 
 ๑.๒.๑  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  ๑) สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานการบัญชี 
  ๒) สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ๓) สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานการขาย 
 ๑.๒.๒  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 ๑)  สาขาวิชาเครื่องกล             สาขางานยานยนต์ 
 ๒)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
๓)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๒.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)  รับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  และผู้ส าเร็จตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖)  มีระบบการจัดการศึกษา
และสาขา   ที่เปิดสอน  ดังนี้ 
 ๒.๒.๑  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  ๑) สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานการตลาด 
  ๒) สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๒.๒.๒  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 ๑)  สาขาวิชาเครื่องกล             สาขางานเครื่องกล 
 ๒)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
๓)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
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๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ส าหรับประชาชนทั่วไป 
๒ หลักสูตรนอกระบบอ่ืน ๆ ส าหรับประชาชนทั่วไป (๑๐๘  อาชีพ) 

 

 
๓.  สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 สภาพการด าเนินงาน 

  เป้าหมายในการด าเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึง              
ปีการศึกษา     ๒๕๕๘   ซึ่งจากการระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   ได้สรุปประเด็นส าคัญ    
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ดังนี้ 

๑. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
๒. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
๓. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
๕. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
๖. ด้านภาวะผู้น าและการจัดการ 
๗. ด้านการฝึกอบรมอาชีพ 
๘. ด้านการเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยได้ด าเนินการที่เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๘  มาตรฐาน  ๔๕  ตัวบ่งชี้   

 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 พัฒนาผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ  จนเป็นที่ยอมรับ    
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐  ขึ้นไป มีค่าผลคะแนน
เท่ากับ ๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนมีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๕   

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีค่าผลคะแนนเท่ากับ 5   
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-NET) ตั้งค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีค่าผลคะแนนเท่ากับ 1 
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ตัวบ่งชี้ที่   ๑.๕ ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษมีค่าผลคะแนนเท่ากับ 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๗ รอ้ยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ามีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ 

ปีมีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี

ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษามีค่าคะแนนเท่ากับ ๕   
 

 มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ         
และบูรณาการ  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  มีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๕    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา มีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๕   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๕   

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีค่าผลคะแนน
เท่ากับ ๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  มีค่าผลคะแนน
เท่ากับ  ๕   
 

 มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  มกีารบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีค่าผลคะแนน
เท่ากับ ๕   
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษามีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๕   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  ระดับคุณภาพในพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๕   
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์  
มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีค่า
ผลคะแนนเท่ากับ  ๕   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕    
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ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีค่าผล
คะแนนเท่ากับ ๕  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งใน

ประเทศและ หรือต่างประเทศ มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   
 

 มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาชีพและวิชาชีพ 
 การบริหารวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งใน 
ประเทศและ หรือต่างประเทศ มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   
 

 มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

  ส่งเสริมให้ครู  และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์  ตลอดจนมีการเผยแพร่  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
ของผู้เรียน  มีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครมูีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕ 

 

 มาตรฐานที่ ๖ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม มีค่า
ผลคะแนนเท่ากับ  ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีค่าผลคะแนน
เท่ากับ ๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านกีฬาและนันทนาการ  มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่าผลคะแนน

เท่ากับ  ๕   
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 มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕  และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มีค่าผลคะแนน
เท่ากับ ๔ 

 
 มาตรฐานที่  ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีค่าผล
คะแนนเท่ากับ  ๕   

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔   ระดับคุณภาพในการฝึกอบในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีค่าผลคะแนน

เท่ากับ  ๕   

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น  มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา มีค่าผลคะแนน 

เท่ากับ  ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ มีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๕   
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ 

ฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป มีค่าผลคะแนนเท่ากับ  ๕   
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบแรกเข้า  มีค่าผลคะแนนเท่ากับ ๕   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้  มีค่าผลคะแนน

เท่ากับ  ๕   
 
 

๔.  จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนา 

 จุดเด่น  

1. คณะผู้บริหารและทีมงานมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์โดยมีการก าหนด  ปรัชญา 
วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษาชัดเจน 
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2. มีการบริหารงานที่เป็นระบบ ทั้งงานแผน งานปฏิบัติ และงานประเมินผลเพ่ือพัฒนาเป็นระบบ
บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะทางตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 

3. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยร่วมมือกับสถานประกอบการสถานศึกษา โดยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ดีและมีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

4. มีการจัดการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบท าให้มีโอกาส  ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

5. มีกิจกรรมหลากหลายที่จะพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในด้านต่าง ๆได้ครบถ้วนทันสมัยสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

6. มีกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมมากและมีความหลากหลายวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน  
และสังคมต่อเนื่องทั้งปี 

7. นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยจะเห็นได้จากการสอบถามจากสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกงาน หรือท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา 

เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรามีการจัดการศึกษาท้ังในระบบ,นอกระบบ , หลักสูตรเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นจุดอ่อนท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ง่าย จึงมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ  
แรกเข้า 

2. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
โดยการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

3. จัดระบบและกลไกในการฝึกอบรม ให้เป็นแบบ PDCA มากขึ้น 

4. ขยายกลุ่มเป้าหมาย ของหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มากขึ้น 

5. สร้างแรงจูงใจในการให้ครู หรือบุคลากรอ่ืน ท าผลงานวิจัย หรือเอกสารทางวิชาการมากข้ึน 
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๕.   แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 

 เพ่ือให้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   วิทยาลัยได้ด าเนินการตาม     
กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ    สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้
และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

๔. จัดสถานที่เรียน   สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน   สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ   คุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

๖.  จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน สังคม  และประเทศชาติ 

๗.  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดค่านิยมร่วมใน   การบริหารจัด
การศึกษา        

๘.  จัดระบบการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้าน  คุณธรรม จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณ  
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


