
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รายงานการประเมนิคณุภาพภายใน 

ประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพดัชา่งเชงิเทรา 

จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา



ค าน า   

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(Self–Assessment 
Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยน าผลการประเมินแต่ละครั้งมาพัฒนาปรับปรุง
ตามมาตรฐานโดยมีกรอบการประกันส าหรับวิทยาลัยสารพัดช่าง  ๘  มาตรฐาน  ๔๕ ตัวบ่งชี้   ตาม
กระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยก าหนดบทบาท
หน้าที่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน  จัดท ากรอบการประเมินและการประเมินกิจกรรมทุก ๆ 
ตัวบ่งชี้  เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รวบรวมรายงานให้ทราบถึงบทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา    และมีผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้     จุดเด่น   และจุดด้อย   
ที่ต้องพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน จะเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐาน
แนวทาง  การพัฒนาในวิทยาลัย ฯ     ในอนาคตจึงจ าเป็นต้องมีร่องรอยหลักฐานของความตระหนัก 
(Awareness) ตามปรัชญาและพันธกิจของวิทยาลัยฯ  ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ 
ด าเนินงานและแสดงถึงความพยายาม (Attempt) น าไปสู่การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละตัว
บ่งชี้  ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ที่มีผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ของความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพภายนอกของสมศ.และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
เล่มนี้ถือว่าเป็นรายงานประจ าปี ที่น าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  เพ่ือ
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป พร้อมรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
พัฒนาแก้ไขต่อไป 

     วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 

 

 

 

 



สารบญั 

                   หนา้ 

บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร         ๑ 

ตอนที ่ ๑  สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
๑.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                         ๘ 

๑.๒  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา      ๑๑ 
๑.๓  ระบบโครงสร้างการบริหาร      ๑๘ 
๑.๔  เกียรติประวัติของสถานศึกษา      ๑๙ 
๑.๕  ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๒๑ 
๑.๖  ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง    ๒๒ 

ตอนที ่ ๒  การด าเนนิงานของสถานศกึษา 
๒.๑  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา  ๒๓ 

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    ๒๓ 
๒.๓  มาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยง     ๒๕ 
๒.๔  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ๒๗ 

ตอนที ่ ๓  การด าเนนิงานตามมาตรฐานของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ๒๘ 

มาตรฐานที่  ๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ๔๓ 
มาตรฐานที่  ๓  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ๕๓ 
มาตรฐานที่  ๔  การบริการวิชาการและวิชาชีพ     ๗๔ 
มาตรฐานที่  ๕  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ๗๗ 
มาตรฐานที่  ๖  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย                 ๘๒ 
                    และพลโลก      
มาตรฐานที่  ๗  การประกันคุณภาพภายการศึกษา                       ๙๑ 
มาตรฐานที่  ๘  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    ๙๕ 

ตอนที ่ ๔  สรปุและแนวทางการพฒันาสถานศกึษา 
๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน                      ๑๑๓ 

๔.๒  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา                               ๑๑๕ 
๔.๓  ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                ๑๑๗ 

ภาคผนวก           
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพฯ  



ค ารับรองของฝ่ายแผนงานและความรวมมือ 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

   ตรวจสอบค าผิด  การใช้ภาษา 

ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามท่ี สอศ. ก าหนด 

ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้อง ตั้งแต่เนื้อหา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น/ จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และ 

ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………………… 

(นางสาวพัชริดา   ตันฮก) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 

    วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

ผลการพิจารณารายงาน   SAR 

            รับรองรายงาน 

 

ลงชื่อ………………………………………………….. 

       (นางสาวดวงพร   ราษฎร์เจริญ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

      วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 



~ ๑ ~ 

                          บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

๑.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 
  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘  โดย ฯพณฯ 
ชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีท่านพระครูวิเชียร  คุณวณโณ  เจ้าอาวาสวัด
ไชยภูมิธาราม  (วัดท่าอิฐ)  สนับสนุนอนุญาตให้ใช้เช่าที่ธรณีสงฆ์ จ านวนเนื้อที่  ๒๔  ไร่   ๑ งาน  ๒๐ ตาราง
วา พ้ืนที่ตั้งอยู่เลขที่  ๕๐/๔ หมู่ที ่ ๑  ต าบลบางตีนเป็ด   อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา    บริเวณที่ตั้งของ
วิทยาลัยฯ  ใช้พ้ืนที่ธรณีสงฆ์ของกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม     เป้าหมายสถานศึกษา 

๑.  ปรัชญา  (Philosophy) ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

  “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ าเลิศปัญญา  ใช้เวลาสร้างงานอาชีพ” 

 คือ  ปรัชญาการท างานของสถานศึกษาท่ีใช้เป็นหลักในการด าเนินงานบริหารวิทยาลัยฯ  ตลอดจน
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 สีประจ าของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา :  น้ าเงิน – แดงเลือดหมู 

  สีน้ าเงิน  หมายถึง  การด ารงพระมหากษัตริย์ของไทย 

  สีแดงเลือดหมู  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒. วิสัยทัศน์ (Vision)  ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนาก าลังคน
ด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระได้
อย่างมีความสุข  ภายใต้คุณธรรมน าความรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พันธกิจ (Mission) ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

พันธกิจที่ ๑  พัฒนาประสิทธิภาพด้านบุคลากร  ระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา 
                เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๑  มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๒  ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



~ ๒ ~ 

       ยุทธศาสตร์ที่  ๒  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก     
                                      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   กลยุทธ์ที่ ๒.๑   ยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ ๒.๒   ด าเนินงานด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตาม 
                                                   วัตถุประสงค์ 
   กลยุทธ์ที่ ๒.๓   ส่งเสริมสนับสนุนการติดตามประเมินผล   การใช้งบประมาณ 
 พันธกิจที่  ๒   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  วิชาชีพ  สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน  
                             สถานประกอบการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓   เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที่ ๓.๑  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
                                                  เรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๓.๒   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
                                                   ของชุมชน 
   กลยุทธ์ที่ ๓.๓   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ ๓.๔  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจที่ ๓    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  ๔.๑  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
   กลยุทธ์ที่  ๔.๒   พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและภาวะผู้น า 
   กลยุทธ์ที่  ๔.๓   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ 
                                                    สถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  ๔.๔   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  
                                                    ของสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  ๔.๕  พัฒนาคุณภาพการจัดระบบดูแลนักเรียน 
   กลยุทธ์ที่  ๔.๖  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  การใช้อาคารสถานที่ 
 พันธกิจที่  ๔   พัฒนางานวิจัย  สร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  พัฒนาองค์ความรู้ให้มีคุณภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาคุณภาพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย 
   กลยุทธ์ที่  ๕.๑  พัฒนาคุณภาพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัยของผู้เรียน 
 พันธกิจที่ ๕   การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
        ยุทธศาสตร์ที่  ๖  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพทุกระดับ 
   กลยุทธ์ที่ ๖.๑  การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที่ ๖.๒  ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และกลุ่มท่ี 
                                                  หลุดจากระบบการศึกษา 
 พันธกิจที่ ๖  การเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
        ยุทธศาสตร์ที่  ๗  พัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นพลเมืองไทยที่ดีและพลเมืองโลก 
   กลยุทธ์ที่  ๗.๑  พัฒนาคุณภาพการปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
   กลยุทธ์ที่  ๗.๒  พัฒนาคุณภาพปลูกฝังให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุขตามค่านิยม 
                                                   พ้ืนฐาน  ๑๒  ประการ 
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๔. อัตลักษณ์ ( Identity )    ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

   นักเรียนดี   มีวิชาชีพเป็นเลิศ  น าความรู้  คู่คุณธรรม  
 

๕. เอกลักษณ์ ( Uniqueness )   ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

   บริการวิชาชีพ   อย่างมีคุณภาพ 
 

๖. ค่านิยม ( Values )     ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

   เสียสละ  สามัคคี  มีคุณธรรม  ล้ าเลิศวิชาชีพ 
 
๒.  หลักสูตรการเรียนการสอน  
 
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนาก าลังคนด้าน
วิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระวิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทราได้เปิดท าการสอนภายใต้คุณธรรมน าความรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
จัดการศึกษา ๓ ระดับ ๓ ประเภท  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   สาขางานการจัดการทั่วไป 
  
๒.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)  รับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  และผู้ส าเร็จตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖)  มีระบบการจัดการศึกษา
และสาขา   ที่เปิดสอน  ดังนี้ 
 ๒.๑  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 ๑)  สาขาวิชาเครื่องกล             สาขางานเครื่องกล 
 ๒)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
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    ๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
๓.๑   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ส าหรับประชาชนทั่วไป 
๓.๒  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 ๒๕๕๗ 

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้จัดเตรียมความ
พร้อมกับการประเมิน  โดยครู  และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ทุกคนร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลตาม
ตัวบ่งชี้  เพ่ือรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด  โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  ผลการประเมิน
ภายคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดโดยสถานศึกษา   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  สรุปได้ดังนี้ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิง เทรา ประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จ านวน  
๘  มาตรฐาน  ๔๕  ตัวบ่งชี้   ซึ่งสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้  คือ   

ตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน      ระดับดีมาก  ๓๘   ตัวบ่งชี้                    ระดับดี    ๒   ตัวบ่งชี ้
                                 ระดับพอใช้    -     ตัวบ่งชี้               ระดับต้องปรับปรุง   ๑    ตัวบ่งชี้ 
                ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ๓     ตัวบ่งชี ้

 

มาตรฐาน 

สรุปผลการตัดสิน   ๔๕   ตัวบ่งชี้ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ๔   ๑ ๓ 

มาตรฐานที่  ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา   

๕     

มาตรฐานที ่  ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๑๑ ๑    

มาตรฐานที ่  ๔   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๑     

มาตรฐานที ่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย 

๒     

มาตรฐานที่   ๖   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๔     

มาตรฐานที ่  ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ ๑    

มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น  

๑๐     

รวมตัวบ่งชี้แต่ละระดับ ๓๘ ๒  ๑ ๓ 
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๔.  จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนา 

 จุดเด่น  

๑. คณะผู้บริหารและทีมงานมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์โดยมีการก าหนด  ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม และเป้าหมายของสถานศึกษาชัดเจน 

๒. มีการบริหารงานที่เป็นระบบ ทั้งงานแผน งานปฏิบัติ และงานประเมินผลเพ่ือพัฒนาเป็นระบบ
บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะทางตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 

๓. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ดีและมีการพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

๔. มีการจัดการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบท าให้มีโอกาส ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างด ี

๕. มีกิจกรรมหลากหลายที่จะพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในด้านต่าง ๆได้ครบถ้วนทันสมัยสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๖. มีกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและมีความหลากหลายวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน 
และสังคมต่อเนื่องทั้งปี 

๗. นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยจะเห็นได้จากการสอบถามจากสถานประกอบการที่
นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน หรือท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา 

เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรามีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ ,นอกระบบ , หลักสูตรเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นจุดอ่อนท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ง่าย จึงมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ  
แรกเข้า 

๒. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
โดยการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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๓. จัดระบบและกลไกในการฝึกอบรม ให้เป็นแบบ PDCA มากขึ้น 

๔. ขยายกลุ่มเป้าหมาย ของหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มากขึ้น 

๕. สร้างแรงจูงใจในการให้ครู หรือบุคลากรอ่ืน ท าผลงานวิจัย หรือเอกสารทางวิชาการมากข้ึน 

๕.   แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 

 เพ่ือให้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   วิทยาลัยได้ด าเนินการตามกล
ยุทธ์นี้ 

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ    สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยพัฒนาผู้เรียนให้
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 

๔. ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
๕. จัดสถานที่เรียน   สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน   สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้าน

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
๗.  จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ 

โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน สังคม  และประเทศชาติ 
๘.  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน 

สถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดค่านิยมร่วมใน   การบริหารจัด
การศึกษา        

๙.  จัดระบบการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้าน  คุณธรรม จริยธรรม     
ตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 

ตอนที ่ ๑ 

สภาพทัว่ไปของสถานศกึษา 
 

๑.๑   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                      
๑.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘  โดย  
ฯพณฯชิงชัย   มงคลธรรม   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและมีท่านพระครูวิเชียร     
คุณวณโณ   เจ้าอาวาสวัด   ไชยภูมิธาราม  (วัดท่าอิฐ)  สนับสนุนอนุญาตให้ใช้เช่าที่ธรณีสงฆ์  จ านวน เนื้อ

๒๔    ที่  ไร่      ๑     งาน  ๒๐   ตารางวา พ้ืนที่ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑ ต าบลบางตีนเป็   อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐  บริเวณท่ีตั้งของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ใช้พ้ืนที่ธรณีสงฆ์  ของกระทรวงศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

๑.๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง 

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราตั้งอยู่เลขที่    ๕๐/๔  หมู่ที่   ๑  ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบาง
ตีนเป็ด  อ าเภอ เมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  ๒๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์   
๐๓๘–  ๙๘๑๒๑๔  หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ –   ๙๘๑๒๑๐ จ านวน เนื้อท่ี  ๒๔  ไร่  ๑ งาน   
๒๐   ตารางวา   ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้าง  ปี ๒๕๓๘  จ านวน   ๓๓,๗๓๙,๙๐๐  

บาท โดยมีการก่อสร้างอาคาร ๖ รายการ ดังนี้ 

อาคารส านักงาน ( หอประชุม )   ๑  หลัง 
อาคารเรียนจั่วคู่   ชั้นเดียว   ๑  หลัง 
บ้านพักผู้บริหาร     ๑  หลัง 
บ้านพักครู – อาจารย์  ๖  ยูนิต   ๓  หลัง 
บ้านพักนักการภารโรง  ๒  ยูนิต   ๓  หลัง 
อาคารเรียน   และปฏิบัติงาน   ๔   ชั้น  ๒  หลัง 
โรงอาหาร     ๑  หลัง 

 
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 

 ๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทราประวัติ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งใน 
ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุร ีจังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดปทุมธาน ีจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบรุี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกาะ
จ านวน ๑  เกาะ คือ เกาะกลาง ที่บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ริมแม่น้ าบางปะกง ห่าง
จากปากน้ าบางปะกงขึ้นไปประมาณ ๒๔ กิโลเมตร  สันนิษฐานว่า เป็นเมืองใหญ่ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ประมาณปี พ.ศ. ๒๐๙๒ ในแผ่นดินของ  พระมหาจักรพรรติ เพ่ือเป็นที่ระดมพลในเวลาสงคราม  ได้ปรากฏ
ชื่อเมืองฉะเชิงเทราเป็นครั้งแรกใน      พระราชพงศาวดาร ในแผ่นดินของพระมหาธรรมราชา ขณะนั้นไทย
เราก าลังบอบช้ า เนื่องจากแพ้ศึกสงครามกับพม่า พญาละแวก  กษัตริย์เขมรเห็นเป็นโอกาสงามที่จะได้กวาด
ต้อนประชาชนพลเมืองของไทยไปเป็นก าลัง  จึงยกกองทัพทั้งทางบกและทางเรือเข้ากวาดต้อนชาวเมือง
จันทบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  และนครนายก  ไปเป็นจ านวนมาก มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  มีที่ดินดอน
เป็นบางส่วน  โดยเฉพาะอ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอท่าตะเกียบ   ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ที่ดอน  
ประกอบด้วย          ภูเขาเตี้ยๆ   หลายลูก  ปุาไม้ขึ้นปกคลุมทึบ  เต็มไปด้วยสัตว์ปุานานาชนิด  ไม้มีค่า
อุดมสมบูรณ์ (ปัจจุบัน ปุาไม้ถูกท าลายเกือบหมดแล้ว)  บางส่วนของพ้ืนที่สูงกว่าน้ าทะเลถึง ๒๐ เมตร  
แต่บางส่วนจะมีระดับต่ ากว่าน้ าทะเลมาก  โดยเฉพาะภูมิประเทศแถบชายฝั่งแม่น้ าบางปะกงที่ 
น้ าทะเลท่วมถึงเกษตรกรได้ใช้ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษท าเขื่อนกั้นน้ าทะเลท าให้เกิดพ้ืนที่สวน
มาแต่อดีต   

ค าขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา  คือ   “แม่น้ าบางประกง แหล่งชีวิต  พระศักดิ์สิทธิ์   หลวงพ่อโสธร  
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนปุาสมบูรณ์” 

 อาณาเขต  :  จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือชื่อสามัญ ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า แปดริ้ว  ห่างจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีพ้ืนที่   ๕,๓๕๑  ตารางกิโลเมตรพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก 
ฉะเชิงเทราแบ่งการปกครอง ออกเป็น ๑๑  อ าเภอ   คืออ าเภอเมือง อ าเภอบางคล้า อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว
อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์   อ าเภอพนมสารคาม   อ าเภอสนามชัยเขต   อ าเภอแปลงยาว อ าเภอราช
สาส์น อ าเภอท่าตะเกียบ และอ าเภอคลองเขื่อน สภาพพ้ืนที่  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่   ๑๓  องศา  ๑๐  ลิปดา  
ถึง  ๑๓  องศา  ๑๕   ลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่   ๑๐๐  องศา   ๕๐  ลิปดา   ถึง  ๑๐๒   องศา  ๑  
ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถไฟสายตะวันออกประมาณ   ๖๑ กิโลเมตร  
ตามทางหลวงหมายเลข  ๓๐๔  ประมาณ ๗๕  กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข ๓  ประมาณ  ๑๐๐  
กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข  ๓๔  แยกเข้า  ทางหลวงหมายเลข  ๓๑๔  ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร  
มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๓๕๑.๖๐   ตารางกิโลเมตร  

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87


~ ๑๐ ~ 

 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
 

-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี  
-  ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี  
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว  
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑.๔  งบประมาณ  จ านวนทั้งสิน้  ๔๖,๑๔๔,๑๒๙.๙๐  บาท    รายละเอียดในตารางที่  ๑.๑ 
 

ตารางที่ ๑.๑  งบด าเนินการ  งบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

๑.  งบบุคลากร (เงินเดือน + เงินประจ าต าแหน่ง + เงินวิทยฐานะ + พนักงานราชการ) ๘,๒๓๘,๘๘๐.๐๐ 

๒.  งบด าเนินงาน  

     ๒.๑   งบด าเนินงาน (ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) ๒,๘๖๒,๙๒๑.๘๑ 

     ๒.๒    ค่าสาธารณูปโภค ๔๓๕,๓๙๕.๐๑ 

๓. ค่าเสื่อมราคา ๒๑,๗๑๘,๓๑๒.๕๘ 

๔. งบเรียนฟรี  ๑๕  ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน(งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน)  

    ๔.๑   ค่าจัดการเรียนการสอน ๕,๖๓๗,๑๕๐ 

     ๔.๒   ค่าหนังสือ + เครื่องแบบ + อุปกรณ์ + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕,๓๐๓,๒๑๖.๕๐ 



~ ๑๑ ~ 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

๕.  งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)  

    ๕.๑   โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix  it center ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

    ๕.๒   โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร ๘๐,๐๐๐ 

    ๕.๓   โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร  งวดที่ ๒ ๕๒,๐๐๐ 

    ๕.๔   โครงการส่งเสริมการพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๐,๐๐๐ 

    ๕.๕   โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(RBL) 

๕๐,๐๐๐ 

    ๕.๖   โครงการพัฒนาอาชีพส าหรับกลุ่มพิเศษด้วยหลักสูตรนอกระบบ ๔๐๐,๐๐๐ 

    ๕.๗   โครงการปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ    
การศึกษา  (งานประกัน) 

๑๑,๕๐๐ 

    ๕.๘   โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ประชาชนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๑๑๖,๒๕๐ 

    ๕.๙   โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ ๕๐,๐๐๐ 

    ๕.๑๐  โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ 

๓๘,๕๐๐ 

รวม ๔๖,๑๔๔,๑๒๙.๙๐   

 
 

๑.๒  สภาพปจัจุบนัของสถานศกึษา 

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๔๖  รายละเอียด
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา มีดังนี้ 

  ๑.๒.๑  จ านวนผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗   ดัง
แสดงในตารางที่  ๑.๒ ถึงตารางที่  ๑.๖ 

 

 

 

 



~ ๑๒ ~ 

ตารางที่  ๑.๒  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 
 
 

ระดับชั้น 

หลักสูตร 
 รวม 

ปกต+ิทวิภาคี 
 

เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง 
 

ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. ๑ ๒๗๘ ๕ - - ๒๗๘ ๕ ๒๘๓ 

ปวช. ๒ 
 

๒๔๒ ๑ - - ๒๔๒ ๑ ๒๔๓ 

ปวช. ๓ 
 

๗๔ - ๔๒๕ ๑๗๖ ๔๙๙ ๑๗๖ ๖๗๕ 

รวมระดับ ปวช. 
 

๕๙๔ ๖ ๔๒๕ ๑๗๖ ๑,๐๑๙ ๑๘๒ ๑,๒๐๑ 

ปวส. ๑ 
 

๓๗ - ๘ ๒๕ ๔๕ ๒๕ ๗๐ 

ปวส. ๒ 
 

๒ - ๓๒๗ ๑๖๑ ๓๒๙ ๑๖๑ ๔๙๐ 

รวมระดับ ปวส. 
 

๓๙ - ๓๓๕ ๑๘๖ ๓๗๔ ๑๘๖ ๕๖๐ 

รวมทั้งหมด 
 

๖๓๓ ๖ ๗๖๐ ๓๖๒ ๑,๓๙๓ ๓๖๘ ๑,๗๖๑ 

 
 
ตารางท่ี  ๑.๓  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม  จ าแนกตามหลักสูตร 
         ประเภทวิชา  สาขาวิชา  เพศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภายในสถานศึกษา) 
 
 

 รุน่ที่/ป ี
หลักสตูร/

ชัว่โมง 
ประเภทวชิา/

สาขาวชิา 
จ านวนรายวชิา 

จ านวนผู้เรยีน 
ชาย หญิง รวม 

๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 
๑๕๐ ชม. 

 คหกรรม/ผ้า - กระโปรงและเสื้อเบื้องต้น 
- กระโปรงและเสื้อสมัยนิยม 
- ชุดติดกัน 
- เสื้อกางเกงสมัยนิยมระดับ 
  ๑ และ ๒ 

๑ 
๐ 
๑ 
๐ 

 

๑๕ 
๑๘ 
๑๗ 
๑๗ 

 

๑๖ 
๑๘ 
๑๘ 
๑๗ 

 

 

 



~ ๑๓ ~ 

รุน่ที/่ป ี หลักสตูร 
ประเภทวชิา/

สาขาวชิา 
จ านวนรายวชิา 

จ านวนผู้เรยีน 
ชาย หญิง รวม 

๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 
 
๓/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 

 
๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 

 คหกรรม/อาหาร - ขนมอบยอดนิยม คุ้กก้ี  
และเค้ก 
- ขนมอบโดนัท ขนมปัง และ 
  ขนมท่ัวไป 
- ขนมอบยอดนิยม คุ้กก้ี  
และเค้ก 
- ขนมอบโดนัท ขนมปัง และ 
  ขนมท่ัวไป 
 

๙ 
๗ 
 

๘ 
๔ 

๔๑ 
๔๓ 

 
๔๒ 
๔๖ 

๕๐ 
๕๐ 

 
๕๐ 
๕๐ 

 

๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 
 
๓/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
 

๑๕๐ ชม. 
๑๕๐  ชม. 

 
๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 

 

 คหกรรม/เสริมสวย - การสระ เซ็ทผม ฟรีสไตล์ 
- การนวดหน้า แต่งหน้า การ
เกล้าผมถักเปีย 
- การสระ เซ็ทผม ฟรีสไตล์ 
- การนวดหน้า แต่งหน้า การ
เกล้าผมถักเปีย 
 

๔ 
๖ 
 

๖ 
๗ 
 

๒๙ 
๓๕ 

 
๓๓ 
๓๑ 

๓๓ 
๔๑ 

 
๓๙ 
๓๘ 

๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๑๕๐ ชม. 
๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 

 

คหกรรม/ตัดผมชาย - ตัดผมชายเบื้องต้น 
- ตัดผมชายสมันนิยม 
- ตัดผมชายเบื้องต้น 
- ตัดผมชายสมัยนิยม 

๑๐ 
๑๒ 
๙ 
๗ 

๘ 
๙ 

๑๑ 
๑๓ 

๑๘ 
๒๑ 
๒๐ 
๒๐ 

 
รวม ๙๑ ๔๐๘ ๔๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔ ~ 

ตารางท่ี  ๑.๔  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม  จ าแนกตามหลักสูตร 
         ประเภทวิชา  สาขาวิชา  เพศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา) 
 
 

 รุน่ที่/ป ี
หลักสตูร/

ชัว่โมง 
ประเภทวชิา/

สาขาวชิา 
จ านวนรายวชิา 

จ านวนผู้เรยีน 
ชาย หญิง รวม 

๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 
๓๐  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 

  
 
คหกรรม/ผ้า 

- งานเพ้นท์ผ้าและวัสดุ 
- กระโปรงและเสื้อเบื้องต้น 
- เสื้อกางเกงสมัยนิยมระดับ ๑ และ๒ 
- ซ่อมแซมแก้ไขเสื้อผ้า 
- เสื้อเบื้องต้น 
- การผูกและจับจีบผ้า 

๓๗ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๓๐ 

๐ 
๓๔ 
๓๒ 
๒๖ 
๒๗ 
๐ 

๓๗ 
๓๔ 
๓๒ 
๒๖ 
๒๗ 
๓๐ 

๑/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 

 คหกรรม/
อาหาร 

- อาหารไทยและขนมไทย 
- ขนมอบและขนมไทย 

๐ 
๐ 

๒๑ 
๒๙ 

๒๑ 
๒๙ 

๑/๒๕๕๗ 
 
๓/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๑๕๐ ชม. 
 

๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม.
๗๕  ชม.
๗๕  ชม.
๗๕  ชม.
๗๕  ชม.
๗๕  ชม.
๗๕  ชม. 

คหกรรม/
ศิลปะ 

- การประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่
ระลึกเชิงธุรกิจ 
- การท าเทียนเจลแฟนซี 
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือการค้า 
- เครื่องหอมสมุนไพร 
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือการค้า 
- เครื่องหอมสมุนไพร 
- นวดฝุาเท้าเพื่อสุขภาพ 
- ช่างเลี่ยมกรอบพระ 
- ช่างเลี่ยมกรอบพระ 
- ช่างเลี่ยมกรอบพระ 

๑ 
 

๓๘ 
๔๖ 
๔๗ 
๔๖ 
๐ 

๔๑ 
๒๓ 
๓๐ 
๓๗ 

๑๗ 
 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๒๕ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๑๘ 
 

๓๘ 
๔๖ 
๔๗ 
๔๖ 
๒๕ 
๔๑ 
๒๓ 
๓๐ 
๓๗ 

๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๓๐  ชม. 
๗๕  ชม. 

คหกรรม/
เสริมสวย 

- เกล้าผม-ถักเปีย 
- เกล้าผม-ถักเปีย 

๐ 
๓๒ 

๒๖ 
๐ 

๒๖ 
๓๒ 

๒/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 
๗๕  ชม. 

คหกรรม/ 
ตัดผมชาย 

- ตัดผมชายเบื้องต้น 
-ตัดผมชายเบื้องต้น 
-ตัดผมชายเบื้องต้น 
- ตัดผมชาย 

๓๐ 
๓๓ 
๓๖ 
๓๑ 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๓๐ 
๓๓ 
๓๖ 
๓๑ 

 

 

 



~ ๑๕ ~ 

 รุน่ที่/ป ี
หลักสตูร/

ชัว่โมง 
ประเภทวชิา/

สาขาวชิา 
จ านวนรายวชิา 

จ านวนผู้เรยีน 
ชาย หญิง รวม 

๑/๒๕๕๗ 
๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๑๕๐  ชม. 
๑๕๐  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 

พาณิชยการ/
คอมพิวเตอร์ 

- Photoshop 
- การสร้างงานวิดีโอ 
- ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- พิมพ์ดีดไทย 
- พิมพ์ดีดอังกฤษ 
- พิมพ์ดีดไทย 
- ช่างซ่อมประกอบติดตั้งและ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

๒๐ 
๒๐ 
๕๒ 
๔๔ 
๓๖ 
๒๙ 
๓๑ 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๒๐ 
๒๐ 
๕๒ 
๔๔ 
๓๖ 
๒๙ 
๓๑ 

๑/๒๕๕๗ 
๑/๒๕๕๗ 
๑/๒๕๕๗ 
๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๓๐  ชม. 
๓๐  ชม. 
๓๐  ชม. 
๓๐  ชม. 
๓๐  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๓๐  ชม. 
๓๐  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 

อุตสาหกรรม/
ยานยนต์ 

- ช่างบริการจักรยานยนต์ 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
- ช่างบริการจักรยานยนต์ 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 
- ช่างบริการจักรยานยนต์ 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
- ช่างบริการจักรยานยนต์ 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 
- ช่างบริการจักรยานยนต์ 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 

๓๒ 
๓๐ 
๒๖ 
๒๒ 
๓๐ 
๕๑ 
๕๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๒๕ 
๔๔ 
๔๕ 
๕๑ 
๓๐ 
๓๔ 
๒๙ 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๓๒ 
๓๐ 
๒๖ 
๒๒ 
๓๐ 
๕๑ 
๕๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๒๕ 
๔๔ 
๔๕ 
๕๑ 
๓๐ 
๓๔ 
๒๙ 

๑/๒๕๕๗ 
๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 

๓๐  ชม. 
๓๐  ชม. 
๓๐  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๓๐  ชม. 

อุตสาหกรรม/
ไฟฟูา 

- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 
-ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 
-ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
- ช่างเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร 
- ช่างพันมอเตอร์พัดลมไฟฟูา 
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 

๓๒ 
๓๐ 
๕๑ 
๓๘ 
๔๙ 
๓๐ 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๓๒ 
๓๐ 
๕๑ 
๓๘ 
๔๙ 
๓๐ 

 



~ ๑๖ ~ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 รุน่ที่/ป ี
หลักสตูร/

ชัว่โมง 
ประเภทวชิา/

สาขาวชิา 
จ านวนรายวชิา 

จ านวนผู้เรยีน 
ชาย หญิง รวม 

๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม.
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม.
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 

อุตสาหกรรม/
ไฟฟูา 

- ช่างซ่อมมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
- ช่างนิวเมติกส์ 
- ช่างพันมอเตอร์พัดลมไฟฟูา 
- ช่างติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟูา 
- ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
- ช่างซ่อมมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
- ช่างติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟูา 
- ช่างซ่อมพัดลมเพดาน 

๕๕ 
๔๔ 
๖๐ 
๕๐ 
๒๑ 
๓๓ 
๓๓ 
๔๔ 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๕๕ 
๔๔ 
๖๐ 
๕๐ 
๒๑ 
๓๓ 
๓๓ 
๔๔ 

๒/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
 
๔/๒๕๕๗ 

๗๕  ชม.
๗๕  ชม. 

 
๗๕  ชม.
๗๕  ชม.
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 

 
๗๕  ชม. 

อุตสาหกรรม/
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
- ช่างออกแบบและติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV 
- ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV 
- ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค 
- ช่างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร 
- ช่างออกแบบและติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV 
- ช่างออกแบบและติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV 

๕๑ 
๕๙ 

 
๓๓ 
๔๔ 
๓๙ 
๔๐ 

 
๔๒ 

๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 

๕๑ 
๕๙ 

 
๓๓ 
๔๔ 
๓๙ 
๔๐ 

 
๔๒ 

๑/๒๕๕๗ 
๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 
๓/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 

๓๐  ชม. 
๓๐  ชม.
๓๐  ชม. 
๗๕  ชม. 
๗๕  ชม. 

อุตสาหกรรม/
ช่างเชื่อม 

- ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม 
- ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม 
- ช่างเชื่อมไฟฟูา 
- ช่างซ่อมประกอบมุ้งลวดอลูมิเนียม 
- ช่างเชื่อมไฟฟูาเบื้องต้น 

๓๒ 
๓๐ 
๔๒ 
๔๕ 
๓๖ 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

๓๒ 
๓๐ 
๔๒ 
๔๕ 
๓๖ 

รวม ๒,๔๐๒ ๒๓๗ ๒,๖๓๙ 



~ ๑๗ ~ 

ตารางท่ี ๑.๕  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง  
                  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

 
ผูบ้รหิาร/แผนกวชิา 

 
จ านวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วฒุกิารศึกษา 
ต าแหนง่ 

ผูบ้รหิาร/คร ู

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
กัง

าน
ฯ 

อตั
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 
ป.

 โท
 

ป.
 ต

ร ี
ต่ า

กว
า่ 

คร
ผููช้

ว่ย
 

ช า
นา

ญก
าร

 
ช า

นา
ญก

าร
พิเ

ศษ
 

เช
ีย่ว

ชา
ญ 

ผู้บริหารและรองฯ ๕ ๕ - - ๒ ๓ - ๓ ๒ - - ๓ ๑ ๑ 
แผนกวิชายานยนต์ ๕ ๒ ๑ ๒ ๕ - - - ๕ - - - - - 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ๓ ๑ - ๒ ๒ ๑ - - ๓ - - - - - 
แผนกวิชาไฟฟูา ๕ ๑ ๔ - ๔ ๑ - ๓ ๒ - - ๑ - - 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ๓ ๒ ๑ - ๓ - - ๑ ๒ - - - - - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ๔ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ - ๑ ๓ - - - - - 
แผนกวิชาสามัญ ๕ ๒ ๒ ๑ - ๕ - - ๕ - ๒ - - - 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ๒ ๒ - - - ๒ - - ๒ - - ๑ ๑ - 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ๑ - ๑ - ๑ - - - ๑ - - - - - 
แผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์ ๑ - ๑ - - ๑ - ๑ - - - - - - 
แผนกวิชาเสริมสวย ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - - - - 
แผนกวิชาตัดผมชาย ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - - - - 
รวมทัง้หมด ๓๖ ๑๗ ๑๑ ๘ ๑๙ ๑๘ - ๙ ๒๕ ๒ ๒ ๕ ๒ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 

ตารางท่ี ๑.๖  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน  สถานภาพ  เพศ      
                  วุฒิการศึกษา 
 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

จ านว
น(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

 ห
รือ

ต่ า
กว

่า 

ม.
ปล

าย
 /ป

วช
. 

ปว
ส.

 /อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

่าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ๑๘ - - - ๑๘ ๘ ๑๐ ๘ ๒ ๓ ๕ - 

ฝ่ายวิชาการ ๓ - - - ๓ - ๓ - - ๑ ๒ - 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ๒ - - - ๒ - ๒ - - - ๒ - 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา ๒ - - - ๒ ๑ ๑ - - - ๒ - 
รวมทั้งหมด ๒๕ - - - ๒๕ ๙ ๑๖ ๘ ๒ ๔ ๑๑ - 

 
 

๑.๓  ระบบโครงสรา้งบริหาร 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วม
คิด  ร่วมท า  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษา  ตาม
โครงสร้างการบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 

 



~ ๑๙ ~ 

๑.๔  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในรอบปีการศึกษา  
 

ล าดับที ่ วนั/เดอืน/ป ี รายการ 
๑ ๒-๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑     จ านวน  ๒  รางวัล    

     -  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์   ตู้ Server ปรับอุณหภูมิ 
     -  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์   น้ าส้มต าปรุงส าเร็จ 
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   จ านวน ๒  รางวัล 
     -  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๓  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์   ปั๊มรีฟิวสะดวก R   
     -  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  ๗   สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์   เค้กไขข่าว 
๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓  จ านวน  ๒   รางวลั 
     - สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องเติมน้ ามันเกียร์เฟืองท้ายแบบผ่อนแรง 
     - สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์   น้ าผัดหมี่ปรุงส าเร็จ 
๔. ได้โควตาเข้าแข่งขันระดับภาค  จ านวน  ๒  รางวลั 
     -  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์  โต๊ะหรรษา 
     -  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์  เย็น  เย็น 
        การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒ ๑๑ – ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๘ 

๑. ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญเงิน  จ านวน  ๑  รางวลั 
     - สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๔  สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์   ตู้  Server  ปรับอุณหภูมิ 
๒. ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน  ๕  รางวัล 
     -  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์   โต๊ะหรรษา 
    - สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๓  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์   ปั๊มรีฟิวสะดวก R 

 

 



~ ๒๐ ~ 

ล าดับที ่ วนั/เดอืน/ป ี รายการ 
        - สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

        ผลงานสิ่งประดิษฐ์   เค้กไข่ขาว 
      - สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์   น้ าผัดหมี่ปรุงส าเร็จ 
      - สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์   น้ าส้มต าปรุงส าเร็จ 
๓. ได้รับรางวัลชมเชย  จ านวน  ๒  รางวัล 
       - สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๒  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์   เย็น   เย็น 
       - สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๓  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์   เครื่องเติมน้ ามันเกียร์เฟืองท้ายแบบผ่อนแรง 

๓ ๑๑-๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ 

๑.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒  เหรียญเงิน ทักษะการแต่งหน้า-เกล้าผม
เจ้าสาว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค  ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
๒.  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพสตรี  การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๖  ปี
การศึกษา  ๒๕๕๗ 

๔ ๒-๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๗ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะการแต่งหน้า-เกล้าผมเจ้าสาว การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๔   ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

๕ ๒๕-๒๖ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๑ ~ 

๑.๕  ความส าเร็จตามเปูาหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ความส าเร็จตามเปูาหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๗   ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เปูาหมายความส าเรจ็ 

๑.๕.๑  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรร้อยละ ๖๐ 

๑.๕.๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

เน้นหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

๑.๕.๓  การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความมุ่งมั่นและใช้
ระบบจัดการแบบ PDCA 

๑.๕.๔  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ให้บริการชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดย
เน้นให้บริการเต็มศักยภาพ 

๑.๕.๕  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย 

สร้างผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานและต่อยอด
ของเก่า สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
 
 

๑.๕.๖  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกโดยน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามที่
วิทยาลัยฯจัดให้มีทั้งกิจกรรมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 

๑.๕.๗  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้ันตอนและ
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

๑.๕.๘  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งในและนอก
สถานศึกษาตามความเหมาะสมโดยเน้นความต้องการ
ของชุมชนเป็นหลัก 

๑.๕.๙  อ่ืนๆ 
ให้บริการวิชาชีพฟรีในการเสริมสวยและ   ตัดผมชาย
ร่วมมือกับองค์กรของท้องถิ่น 

 

 

 

 



~ ๒๒ ~ 

๑.๖  ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

 ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซ่ึงประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความรับผิดชอบมีดังนี้ 

ด้าน เปูาหมายความส าเรจ็ 

๑.๖.๑  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  ของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ด าเนินการ ภายใต้มาตรการปูองกันความเสียงอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

๑.๖.๒  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท 
มีมาตรการปูองกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องโดยเน้นคุณธรรมน าใจใฝุภาวนารู้รักสามัคคี 

๑.๖.๓  ความเสี่ยงด้านสารเสพติด 
ด าเนินการภายใต้มาตรการปูองกันความเสี่ยงสุ่ม
ตรวจสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

๑.๖.๔  ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

นั กศึ กษาส่ วน ใหญ่ เ ป็ นผู้ ช ายจึ ง ง่ า ยกั บการ
ควบคุมดูแลท าให้สถานศึกษาไม่เจอปัญหาในข้อนี้ 

๑.๖.๕  ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม 
ด าเนินการโดยมีมาตรการปูองกันความเสี่ยงด้าน
การพนันและการมั่วสุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



~ ๒๓ ~ 

ตอนที ่ ๒ 

การด าเนนิงานของสถานศกึษา 
 

๒.๑  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายของสถานศึกษา 

 ปรชัญา   “ ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ าเลิศปัญญา  ใช้เวลาสร้างงานอาชีพ” 
 
 วสิยัทัศน์  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนาก าลังคน
ด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระ 
ได้อย่างมีความสุข  ภายใต้คุณธรรมน าความรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พันธกจิ   

1. การบริหารเชิงรุกตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 
2. การให้บริการสังคมด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
3. การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  มีทักษะอาชีพ 
4. การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
5. การเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรภายนอก  

 
 เปูาประสงค์   จัดบริการการศึกษาโดยเน้นการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย   และใช้วัสดุ 
ที่มีในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างอาชีพแก่นักเรียน   นักศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือน าไป
พัฒนาตนเองและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นตามล าดับ  เพ่ือให้การด าเนินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ด้าน เปูาหมายความส าเรจ็ ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑. การบริหาร
การจัดการของ        
สถานศึกษา  
  

ผู้ บ ริ ห า รจั ด ร ะบบกา รดู แ ลบุ ค ล าก รขอ ง 
สถานศึกษา  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม   ตาม
จรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพ     จัดระบบ
สารสนเทศและการ จัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมในการผสานความ
ร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในรูปแบบกรรมการสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการผลิตและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา 



~ ๒๔ ~ 

ด้าน เปูาหมายความส าเรจ็ ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๒. การพัฒนา
ผู้เรียน , พัฒนา
หลักสูตร การ
จัดการเรียน
การสอน   

พัฒนาผู้ เรี ยนให้มีความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติร่วมมือกับ
สถาน  ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างโอกาส
การศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 

๓. การพัฒนา
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ในงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดโดย
เน้นจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามในการประกอบ
อาชีพเพ่ือเป็นบุคคลากรที่มีทั้ งคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมุ่งเตรียมความพร้อม  การ
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  อย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : จัดอาชีวศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 

๔. การวิจัยและ
พัฒนาผลงาน
โครงงานทาง
วิชาชีพ      
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

ด าเนินการ จัดสรรงบประมาณในการ สร้าง  
พัฒนา   และเผยแพร่ นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์
ส่งเสริม   สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและ โครงงานที่
น าไปใช้ในการ    พัฒนาการเรียนการสอน  โดย
ชุมชน   สังคมและ ประเทศชาติ มีการเผยแพร่
ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ  กา รสร้ า งและการ พัฒนา  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัยและโครงงานที่
ได้รับรางวัลให้ชุมชนทราบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ผลักดันการ บูรณาการ
การวิจัยและพัฒนา  ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 

๕.  การบริการ
ทางวิชาการ 
วิชาชีพแก่
ชุมชนและ
สังคม 

ส ารวจความต้องการของชุมชน  สังคม   องค์กร 
ทั้งภาครัฐและ เอกชนเพ่ือการให้บริการวิชาชีพที่
เหมาะสมและตรงกับความต้องการอย่างเป็น
ระบบและ สอดคล้ องกับแผนการบริ การ    
วิชาชีพที่ก าหนดโดยจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่
หลากหลาย   ให้มีความยืดหยุ่น  เพ่ือเปิดอบรมได้
อย่างกว้างขวางและจัดสถานที่เรียน   สถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทั้งส่วนกลางสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมุ่งเตรียมความพร้อม  การ
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  อย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 



~ ๒๕ ~ 

ด้าน เปูาหมายความส าเรจ็ ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๖.การสร้าง
เครือข่ายความ 
ร่วมมือในการ
จัดการศึกษา   
    

จั ดกิ จกร รมรั กษาความสั ม พันธ์ กั บสถาน
ประกอบการ   หน่ วยงานทางการศึ กษา  
หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ   เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการ
ฝึกอบรมอาชีพ   ด้วยการน ายุทธศาสตร์การแนะ
แนวเชิงรุกร่วมมือกันในการให้การสนับสนุนให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาอบรมให้
ความรู้ในสถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการผลิตและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างโอกาส
การศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมุ่งเตรียมความพร้อม  การ
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  อย่างมี
คุณภาพ 

 

 

๒.๓  มาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยง 

  เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง  
จึงก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี้ 

ด้าน มาตรการปูองกนัและควบคุม เปูาหมายความส าเรจ็ 

๒.๓.๑  ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ให้ความส าคัญต่อผู้เรียน  คร ู และบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  โดยมีการจัดท า
โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการ  ได้
ด าเนินการภายใต้มาตรการปูองกันความ
เสียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ท าให้
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 

ด าเนินการตามโครงการ 
ภายใต้มาตรการปูองกัน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

๒.๓.๒  ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท 

จัดท าโครงการ ซึ่งทุก ๆ โครงการ  ได้
ด าเนินการภายใต้มาตรการปูองกันความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ท าให้
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 

มีมาตรการปูองกันความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องโดยเน้นคุณธรรม
น าใจใฝุภาวนารู้รักสามัคคี 



~ ๒๖ ~ 

ด้าน มาตรการปูองกนัและควบคุม เปูาหมายความส าเรจ็ 

๒.๓.๓  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญต่อความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด  
โดยมีการจัดท าโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 
 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง   ท าให้สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้  

ด าเนินการภายใต้มาตรการ
ปูองกันความเสี่ยงท าให้
สามารถควบคุมความเสี่ยง
ได ้

๒.๓.๔  ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่น  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญต่อความเสี่ยงด้านสังคม   โดยมี
การจัดท าโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
บริการให้ค าปรึกษา   โครงการให้ความรู้
และส่ ง เสริ มคุณธรรมหน้ า เสาธง เป็ น
กิจกรรมที่ได้มีการตรวจสอบนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิดซึ่งทุก  ๆ  โครงการ   ได้ด าเนินการ
ภายใต้มาตรการปูองกันความเสี่ยงท าให้
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 

มาตรการปู องกันความ
เสี่ยงท าให้สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้ 

๒.๓.๕  ความเสี่ยงด้านการพนัน
และ     การมัว่สุม 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญต่อความเสี่ยงด้านการพนันและ
การมั่วสุม  โครงการแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอก   โครงการวันส าคัญของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์   โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย   กิจกรรมไหว้ครู  ซึ่งทุก  ๆ 
โครงการ   ได้ด าเนินการภายใต้มาตรการ
ปูองกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง   ท าให้สามารถควบคุมความเสี่ยง
ได ้

ซึ่ งทุก   ๆ   โครงการ    ได้
ด าเนินการภายใต้มาตรการ
ปูองกันความเสี่ยงท าให้
สามารถควบคุมความเสี่ยง
ได ้

 

 

 

 

 



~ ๒๗ ~ 

    ๒.๔  การพฒันาสถานศกึษาจากผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศกึษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏบิตัติามข้อเสนอแนะ 

๒.๔.๑  การประเมินคุณภาพภายนอก มีการวางแผนในการพัฒนา โดยสามารถ
สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กร
ภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ มีการด าเนินงานตามแผนที่
วางไว้นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับสูง
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปและได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน เพราะเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การฝึกอบรมเฉพาะทางให้แก่ผู้เรียน 

๒.๔.๒  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด -  บริหารงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
มากขึ้นโดยเฉพาะชุมชนและองค์กร
ภายนอก     
-  พัฒนาการเรียนโดยการใช้หลักสูตร ๓  
แทรกให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
-  ด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
ควรยึดระเบียบองค์การวิชาชีพของ  สอศ.  
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

๒.๔.๓  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดให้มีโครงการตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยครอบคลุม
ทุกด้านตามข้อเสนอแนะ  เช่น 
 -  ด้านการบริหารและการจัดการ 
 -  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน  
 -  ด้านบุคลากร,ด้านอาคารสถานที่ 
 -  ด้านก ากับ ตรวจสอบและรายงาน 

 

 

 

 
 
 

 



~ ๒๘ ~ 

ตอนที่  ๓ 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐  ขึ้นไป 

ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละชั้นปี  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช. 

 ความพยายาม   

สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามชั้นปีให้มากที่สุดดังนี้ 
        ๑) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล 
         ๒) มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
         ๓) มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับปวช.ให้แก่นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวช. 
         ๔) ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
         ๕) ให้ครูท าสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆ ที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน 
         ๖)  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
         ๗)  มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๘) มีโครงการทดสอบสมรรถนะ/จัดสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
        ๙) มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุก



~ ๒๙ ~ 

ห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ ๑  ชั่วโมง เพ่ือให้
ครูที่ปรกึษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

๑๐) ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครู
เป็นประจ าทุกวัน 

 การประเมินคุณภาพ   มีดังนี้ 
 

       ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  
ดังนี้ 
 
 

ระดับชั้นปี จ านวนนักเรียน  
/นักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ที่ออก

กลางคัน 

คงเหลือผู้เรียน
ทั้งสิ้น 

จ านวนผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ก าหนด  

( ๒.๐๐ ขึ้นไป ) 

ร้อยละ 

ปวช. 

ปวช. ๑ ๓๓๒ ๔๙ ๒๘๓ ๑๔๗ ๕๑.๙๔ 
ปวช.๒ ๒๖๙ ๒๖ ๒๔๓ ๙๓ ๓๘.๒๗ 
ปวช.๓ ๘๘ ๑๔ ๗๔ ๕๒ ๗๐.๒๗ 
รวม/เฉลี่ย ปวช. ๖๘๙ ๘๙ ๖๐๐ ๒๙๒ ๔๘.๖๗ 
 
ปวส. ๑ ๓๐ ๓ ๒๗ ๒๔ ๘๘.๘๙ 
ปวส. ๒ - - - - - 

รวม/เฉลี่ย ปวส. ๓๐ ๓ ๒๗ ๒๔ ๘๘.๘๙ 
รวม/เฉลี่ย ปวช.

และ ปวส. 

๗๑๙ ๙๒ ๖๒๗ ๓๑๖ ๕๐.๔๐ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์     
 

ปีการศึกษา   ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี   จ านวน ๓๑๖  คน   จากผู้เรียน
ทั้งหมด ๖๒๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๐ ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 

 
 



~ ๓๐ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 ความตระหนัก   
 

สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี  ซึ่งตามหลักสูตรดังกล่าวก าหนดให้นักเรียน  นักศึกษาต้องเข้ารับ
การฝึกงานในสถานประกอบการ  โดยทางวิทยาลัยฯ ต้องท าการจัดส่งนักศึกษาออกฝึกงาน  และจัดท าการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา  ที่จะออกฝึกงานในสถานการณ์ประการต่างๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถานศึกษา ได้
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรณยาบรรณ ในวิชาชีพของนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  

 
 ความพยายาม   
 

 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการสอบถามและประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการฝึกงานของผู้เรียนในด้านคุณธรรม  จริยธรรม ความรู้และทักษะการ
สื่อสาร   ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง 

๑. จ านวนผู้เรียนที่ฝึกงานในสถานประกอบการแยกเป็นแผนกวิชา ระดับ ปวช. และ ปวส. 

๒. การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีคุณภาพ
ทั้ง ๓ ด้าน  ของผู้เรียน 

๒.๑   ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒.๒   ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

๒.๓   ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

 ๓. การประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน  ที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ 
ด้านของผู้เรียน 

 ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ๕. ภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  บุคคลในชุมชนที่มีต่อคุณภาพทั้ง  ๓  ด้านของ
ผู้เรียน รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

  ๕.๑  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

  ๕.๒   โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 
 

 

 



~ ๓๑ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๑ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บ
ข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ 

 
 

 ๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมิน 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
scale ) ๑ – ๕  เพ่ือเก็บข้อมูล 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ  หน่วยงานที่รับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ 
ด้าน ของผู้เรียน 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของ
ผู้เรียน 
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมของสถานประกอบการ 
หน่วยงานและบุคคลในชุมชน  ที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง  ๓  ด้านของผู้เรียน 
 

 
๒ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  
๕๐ – ๕๙.๙๙  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

 
๓ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  
๖๐ – ๖๙.๙๙  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

 
๔ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  
๗๐ – ๗๙.๙๙  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

 
๕ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  
๘๐ ขึ้นไป  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 
 

 

  
 

รวม 

ปฏิบัติ
ตาม(๑) 
มีผลตาม  
(  ๕  ) 

  

 

 ผลสัมฤทธิ์   
 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างเชิงเทรา  มีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)  ผลการประเมินอยู่
ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๓   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก  

สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรใน
แต่ละสาขางาน  ทั้ง  ปวช.๓ ก่อนส าเร็จการศึกษาผู้เรียนทุกคนจะต้องสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่เรียนมาของแต่
ละสาขางาน  เมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแล้ว  ผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตรที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานอีกคน
ละ  ๑  ใบ  เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเงินเดือน  ด้านวิชาชีพต่อไป 

 

ความพยายาม   
 
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และเป็นกระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียน

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

๕.  มีการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตั้งแต่ ปวส.๑ – ปวส.๒ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียน
ครบทุกรายวิชา 

ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวนคน ร้อยละ 

ปวช.๓ ๘๑ ๘๑ ๘๑ ๑๐๐ 

ปวส.๒ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผลสัมฤทธิ์     
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ระดับ ปวช. ๓  ร้อยละ ๑๐๐    ระดับ ปวส.๒ ร้อยละ ๑๐๐   ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอนและผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  (V-Net) ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ความพยายาม   

สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ดังนี้ 
          ๑. จัดหาหนังสือให้นักเรียนยืมอ่านเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (V-Net) 
             ๒. จัดท าโครงการติวก่อนสอบ (V-Net) 
            ๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาให้นักเรียน 

ผลการประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 
 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียน

เข้ารับการทดสอบ ฯ  
จ านวนผู้เรียนที่มี

คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ปวช.๓ ๒๓ ๑๙ ๔ ๔ ๒๑.๐๕ 

รวม ๔ ๔ ๒๑.๐๕ 

 
 

 ผลสัมฤทธิ์    
 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V – NET )  ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบระดับ  
ปวช. ๓  ทุกสาขาวิชาจ านวน  ๒๓  คน เข้าทดสอบ (V-net) จ านวน ๑๙ คน มีจ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติ  ๔๒.๔๘ คะแนน จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๑.๐๕  ของผู้เข้าทดสอบทั้งหมด  ผล
การประเมินอยู่ในระดับ   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอนผู้ เรียนทราบถึงเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  (V-Net) ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ความพยายาม   

สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพ่ือให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา      (V-Net) ดังนี้ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยืมอ่านเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (V-Net) 
๒. จัดท าโครงการติวก่อนทดสอบ (V-Net) 
๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาให้นักเรียน 
๔. โครงการวันคริสต์มาส 
๕. โครงการ English Camp 
๖. โครงการผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ 

ผลการประเมินคุณภาพ   ดังนี้ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียน
เข้ารับการทดสอบ ฯ ในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ปวช.๓ ๒๓ ๑๙ ๖ ๖ ๓๑.๕๘ 

รวม ๖ ๖ ๓๑.๕๘ 

 
ผลสัมฤทธิ์     

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)  ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ทดสอบ  ในระดับ ปวช. ๓ ทุกสาขาวิชาจ านวน  ๒๓ คน เข้าทดสอบ (V-net) จ านวน ๑๙ คน มีจ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ๓๓.๗๑ จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๕๘   ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



~ ๓๕ ~ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ประเด็นการพิจารณา 

 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาในการอาชีวศึกษารับรองกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน       
เข้ามาทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี  จ าแนกตามประเภท 
วิชา  สาขาวิชา  สาขางานเกี่ยวกับ 

๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 
๑.๒ ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพผลของสถาบันคุณวุฒิ 

วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (หลักฐานจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)  

๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิ 
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)      

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน       
เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ  ปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 

  ความตระหนัก 

( เนื่องจากยังไม่มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศกึษารับรองจึงยังไม่มีระดับคะแนนคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ) 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๖ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๗   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก   

สถานศึกษาได้ก าหนดกรอบอัตราครูผู้สอนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา  ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตรในแต่ละสาขางาน  ทั้ง  ปวช.๓ ผู้เรียนทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการจบการศึกษาคือมีระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยทุกภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และต้องผ่านกิจกรรมเสริมการเรียนทุกภาคเรียน 

 ความพยายาม   
 ได้จัดแผนการเรียนรู้และกระบวนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่พัฒนาให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้
และการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

ประเภทวิชา จ านวนนักเรียนแรกเข้า
ของรุ่น 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ไม่จบการศึกษา 

จ านวน (คน ) ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวช. ๓ 

ยานยนต์ ๘๐ ๑๗ ๒๑.๒๕ ๖๓ ๗๘.๗๕ 

ไฟฟ้าก าลัง ๕๙ ๑๖ ๒๗.๑๒ ๗๕ ๗๒.๘๘ 

อิเล็กทรอนิกส์ ๕๐ ๙ ๑๘.๐๐ ๔๑ ๘๒ 

คอมพิวเตอร์ ๖ ๒ ๓๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 

รวมทั้งสิน้ ๑๙๕ ๔๔ ๒๒.๕๖ ๑๘๓ ๗๗.๔๔ 

 
         ผลสัมฤทธิ์     
 
           ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ๓ คิดเป็น   
ร้อยละ ๒๒.๕๖  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 



~ ๓๗ ~ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๘   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ
ภายใน  ๑  ป ี
          ความตระหนัก   
           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ  ปวช. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อภายใน  ๑  ปี   
           
         ความพยายาม   

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

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

๓. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ที่ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน  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        

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๓๘  คน ดังนี้ 
๑. สาขาวิชาเครื่องกล จ านวน  ๑๖  คน 
๒. สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  ๒๐  คน 
๓. สาขาพาณิชยการ  จ านวน  ๒  คน 

ซึ่งมีผู้ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี   จ านวน  ๓๑  คน คิดเป็น ร้อยละ 
๘๑.๕๘  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 

 

 



~ ๓๘ ~ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก  

 สถานศึกษามีการประเมินพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน  ๓  ด้าน คือ ด้านลักษณะที่
พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มสถานประกอบการ  หน่วยงานหรือกลุ่มสถานศึกษา  มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ 

 ความพยายาม   
 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้  ปฏิบัติให้เกิดผลตามความคาดหวังโดยจัดท าเป็นโครงการ
หรือกิจกรรม  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้  ปฏิบัติและสอดคล้องกับ 

๑. โครงการปฐมนิเทศ 
๒. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
๓. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 

๑ 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บ
ข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ 

 
 

 ๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ๑ – ๕ 
เพ่ือเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของ  
สถานประกอบการ หน่วยงานรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
สถานศึกษาที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ 
 

 
๒ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๕๐ – 
๕๙.๙๙  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

 
๓ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๖๐ – 
๖๙.๙๙  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

 
 
 
 
 
 



~ ๓๙ ~ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 

๔ 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๗๐ – 
๗๙.๙๙  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 
 

 ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ผู้รับบริการ 

 
๕ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๘๐  ขึ้น
ไป  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 
 

 

  
 

รวม 

ปฏิบัติ
ตาม 
(๑) 

มีผลตาม 
( ๕  ) 

  

 

ผลสัมฤทธิ์   

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐  ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 
และมีผลตาม  (๕)  มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕   ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

 



~ ๔๐ ~ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๑  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐ ขึ้นไป 

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

 
 

๕๐.๔๐ 

 
 

๒ 
(ต้อง

ปรับปรุง) 
๒. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

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

ปฏิบัติตาม 
(๑)  และมี
ผลตาม (๕) 

 

๕ 
(ดีมาก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

๓.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

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

๑๐๐ 
๕ 

(ดีมาก) 

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

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

๒๑.๐๕   

๑ 
(ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน) 

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

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

๓๑.๕๘   

๑ 
(ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน) 



~ ๔๑ ~ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๖. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง 

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

- - 

๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

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

๒๒.๕๖ 

๑ 
(ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน) 

๘. รอ้ยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  

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

๘๑.๕๘ 
๕ 

(ดีมาก) 

๙. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

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

ปฏิบัติตาม 
(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 
 

๕ 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๑ ๓.๑๓ 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๒ ~ 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชี้  ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรี ยน              
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ  ๕  คะแนน  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้  ๑.๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ  
 ๕  คะแนน     อยู่ในระดับ  ดีมาก 

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

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการ 
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ  ๕  คะแนน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 

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

 ตัวบ่งชี้  ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ  ๑  คะแนน   อยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  

ตัวบ่งชี้   ๑.๕  ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ   ๑  
คะแนน  อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ตัวบ่งชี้  ๑.๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ  
๑  คะแนน    อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



~ ๔๓ ~ 

มาตรฐานที ่  ๒   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ
บูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก   

สถานศึกษามีนโยบาย  ส่งเสริม ให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา  สาขางาน
หรือรายวิชาปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 ความพยายาม   
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๑. จัดท าแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
 ๒. บันทึกปรับปรุงแผนการเรียนทุกสาขาวิชา MOU ร่วมกับสถานประกอบการ 
 ๓. สรุปแผนการสอนทุกรายวิชา 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๑ สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการใน

การพัฒนาหลักสูตร 
  ๑. ข้อมูลสาขาที่เปิดสอนใน

สถานศึกษา 
๒. รายงานส ารวจความต้องการหรือ
ความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา 
๓.หลักฐานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา 
 

๒ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

๓ สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   
๔ สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
    



~ ๔๔ ~ 

 
 
ผลสัมฤทธิ์   
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จ านวน  
๕  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก   

สถานศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาโดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
      ๑. มอบหมายการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนกวิชา             
      ๒. จัดท าตารางสอนส าหรับครูผู้สอนในแต่ละแผนกวิชา 
      ๓. ให้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาตามก าหนด  

 ความพยายาม   

 สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาทุกหลักสูตรในทุกภาคเรียน  และครูผู้สอนน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนใหม่และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น  โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

๑. แต่ละแผนกวิชาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทุกด้านทุก
รายวิชาที่สอนในภาคเรียนนั้น 
๒. แต่ละแผนกวิชาได้ติดตามให้ครูผู้สอนทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ 

 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๕ 

สถานศึกษามีการน าหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา
ที่พัฒนาแล้วตามข้อ (๑) –(๔) ไม่เกิน ๓ ปี ไป
ใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

 
 

 ๔.หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา 
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา 
๖. หลักฐานที่สาขางานได้น าหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่
เกิน ๓ ปีไปใช้ 

 รวม ๕   



~ ๔๕ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
 
๑ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 
 
 

 ๑.ข้อมูลครูทั้งหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชา
สอนหรือตาราง 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิค
วิธีสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู
แต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน 
๔. ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชาที่สอนเทียบ
กับครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
 

 
๒ 

สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ 
๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

 
 
 

 

 
๓ 

สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ 
๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

  

 
๔ 

สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ 
๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

  

 
๕ 

สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

 
  

 

  
 

รวม 

ปฏิบัติตาม 
(๑) 
มีผลตาม 
(๕) 

  

 
 

ผลสัมฤทธิ์  

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา ปฏิบัติตามประเด็น (๑) มีผลตาม (๕)  ผลการประเมนิอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 

 

 

 



~ ๔๖ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๓   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก  

สถานศึกษา  มีแผนการด าเนินงานให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย เทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และคุรลักษณะ
อันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีแผนการ โครงการให้ครูประชุม  อบรมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจาก
การสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผล
จากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 ความพยายาม   
 
 สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครุทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการประชุมอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  ส่งเสริมให้ครุใช้สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรายวิชา  มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
และให้ครุท าบันทึกหลังการสอน  ส่งเสริมให้ครูน าผลจาการสอนด้วยเทคนิควีการที่หลากหลาย  และผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย และน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนทุก
รายวิชา ภาคเรียนละ ๑  เล่ม 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๑ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการ

เรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน 

 
 

 ๑. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 
๒. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชา
สอนหรือตารางสอน 
๓. หลักฐานของรายวิชาที่ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย 
๔. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๒ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่
สอน 

 
 

 

 



~ ๔๗ ~ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๓ 
 

สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลัง
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่
สอน 

 
 

 ๕. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนและให้ครูท า
บันทึกหลังการสอน 
๖. หลักฐานของรายวิชาที่ครูน าผล
จากการสอนด้วยเทคนิควิธี  การสอน
ที่หลากหลาย และผลจากการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน 
๗. หลักฐานของรายวิชาที่ครูน าผล
จากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
๔ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจาก
การสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

 
 
 

 

๕ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจาก
การวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

 
 

 

 รวม ๕   
 
 

 ผลสัมฤทธิ์  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
จ านวน ๕  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๔   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก   

สถานศึกษาด าเนินการให้ครุทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผล  ตามแผน  การจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและน าผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   

 ความพยายาม   
          ด าเนินการให้ครุทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
 
 
 



~ ๔๘ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๑ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาที่สอน 

 
 

 ๑. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชา
สอนหรือตารางสอน 
๓. หลักฐานการก าหนด และแจ้ง
เกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการ
สอนของครู  
๔. หลักฐานการวัดและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุก
คนในทุกรายวิชาที่สอน 
๕. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมของครูทุกคน 
๖. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผลของครูทุกคนใน
ทุกรายวิชาที่สอน 
๗. หลักฐานการน าผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน ของครุทุกคนในทุก
รายวิชาที่สอน 

 
๒ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  วัดและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน 

 
 

 

 
๓ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน 

 
 

 

 
๔ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวาที่
สอน 

 
 

 

 
 
 
๕ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 
 
 
 

 

 รวม ๕   
 
 

ผลสัมฤทธิ์   

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา จ านวน  ๕  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ   ดีมาก 

 

 

 



~ ๔๙ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๕   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ความตระหนัก   

สถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน  ในการส่งนักเรียน  นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน  ได้เชิญผู้ปกครองของนักศึกษา
เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอน  กระบวนการของการฝึกงาน  อีกทั้งมีการสัมมนา
การฝึกงานโดยมีการเชิญสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือน าผลไปปรับปรุง 

 
 ความพยายาม   
 
 มีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขางาน  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของ
ผู้เรียนในสถานประกอบการ มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา 

๑. เอกสารลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอนักศึกษาฝึกงานจากหน่วยงานอ่ืน 
๓. การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 
๔. คู่มือการฝึกงาน 
๕. หลักฐานการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
๖. มีสัมมนาฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ 
๗. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๑ สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  

หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

  ๑. ข้อมูลสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและท า
ความร่วมมือ ในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตามหลักสูตร 
๒. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อน
การฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
๓. หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของ
ผู้เรียนในสถานประกอบการ  
 

๒ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการ
ฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 

  

๓ สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนใน
สถานประกอบการ  หน่วยงาน 

  

๔ สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน 

  

 
 



~ ๕๐ ~ 

  
ผลสัมฤทธิ์   

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในการฝึกงาน จ านวน ๕ ข้อ  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๕ สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน

เพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
สัมมนา 

 
 

 ๔. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของ
ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
๕. หลักฐานการเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมสัมมนา 
๖. หลักฐานการสัมมนาการฝึกงาน
ของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุง 

 รวม ๕   



~ ๕๑ ~ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๒  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 

- 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. ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก   
ปฏิบัติตาม(๑) และมตีามผล(๕) 
- ดี         
ปฏิบัติตาม(๑) และมีผลตาม(๔) 
- พอใช้   
ปฏิบัติตาม(๑) และมีผลตาม(๓) 
- ต้องปรับปรุง  
ปฏิบัติตาม(๑) และมีผลตาม(๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ปฏิบัติตาม (๑) 

ปฏิบัติตาม (๑)
มีผลตาม(๕) 

๕  (ดีมาก) 

๓.  ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

- 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) 

๔. ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- 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) 

 



~ ๕๒ ~ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๕. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

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

 
 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
๕  (ดมีาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๒ ๕ 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้  ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕ คะแนน 
อยู่ในระดับ  ดีมาก 

ตัวบ่ งชี้   ๒.๒. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการเรียนรู้ รายวิชา มีผลสัมฤทธิ์ อยู่ ระดับ   
๕  คะแนน  อยู่ในระดับ   ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน   การสอนรายวิชา ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชา มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ   ดีมาก 

ตัวบ่ งชี้   ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา                        
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ   ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 

มาตรฐานที่ ๓   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า   
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ความตระหนัก         

ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารใน
การผสมผสานความร่วมมือกับบุคลากรภายนอกและบุคลากรในสถานศึกษา   ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  และแผนยุทธศาสตร์  รวมทั้งการน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
             ความพยายาม   

 มีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

๑ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ๑. หลักฐานการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 
๒ 

สถานศึกษาด าเนินการให้มี  การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
 

 

 
๓ 

สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติการตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 

 



~ ๕๔ ~ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

 
 
๔ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยใน 
การปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ 

 
 
 

 ๔.หลักฐานการประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
๕. หลักฐานการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 

 
๕ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ 
วิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 รวม ๕   
 

ผลสัมฤทธิ์  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย   จ านวน     ๕      .ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ    ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๒   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ความตระหนัก   

สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  
และบุคลากรปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและโครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   

ความพยายาม   

มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา   โดยการมีส่วนร่วมของ
ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   มีการติดตาม  ประเมินผลการใช้แผนพัฒนาสถานศึกษาและน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

 

 

 



~ ๕๕ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ   มีดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

 
 
๑ 

สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
ตามที่ก าหนดในก าหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 ๑. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาของสถานศึกษา 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี   ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๗ 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี   ๒๕๕๗ 
๒. หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
-  รายงานการประชุม 
-  บันทึกข้อความเชิญประชุม 
๓.  หลักฐานการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  เอกสารรายงานการจัดซื้อ  จัด
จ้าง   
๔. เอกสารหลักฐานการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  
๕. รายงานการปฏิบัติงานประจ าปี 
-  รายงานผลการปฏิบัติการ
ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

 
๒ 

สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 
 

 

๓ สถานศึกษามีการด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

  

๔ สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

  

๕ สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

  

 รวม ๕   
 

ผลสัมฤทธิ์   
 สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่าย ในสถานศึกษา  ผู้เรียนชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   มีระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา จ านวน   ๕   ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ   ดีมาก 
 
 
 
 



~ ๕๖ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๓   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ความตระหนัก   

สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ตามอัตลักษณ์  ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ความพยายาม   
 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือก าหนดอัตลักษณ์  และพิจารณาแผนงาน โครงการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ        มีดังนี้  
ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๑ 

สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

 
 

 ๑. เอกสารวัตถุประสงค์ของการ
จั ด ตั้ ง ส ถ านศึ กษ า อั ตลั กษณ์  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของ
สถานศึกษา   
๒. เอกสารหลักฐานการจัดท า
แ ผ น ง า น   โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษา 
๓ .  เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๔ .  เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ก า ร
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการ 
๕. เอกสารหลักฐานการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

 
๒ 

สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

๓ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  
โครงการ 

  

๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน  โครงการ 

  

๕ สถานศึกษามีการประเมินผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

  

 รวม ๕   
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๗ ~ 

 ผลสัมฤทธิ์   

ผลการพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายตามอัตลักษณ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา  วิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติครบทั้ง  ๕  ข้อ ส่งผลให้วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
ท้องถิ่นในเรื่องการจัดการศึกษา   ฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในด้านต่างๆ  อัน
จะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   มีระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตาม 
อัตลักษณ์จ านวน   ๕   ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ   ดีมาก 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๔   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก    

 ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาตามแผนประจ าปี และ
ติดตามการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา 

 ความพยายาม   
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการประชุมครูและบุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  และน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย  ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

๑ สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

  ๑. หลักฐานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
๒. รายงานประชุมครู  และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๓. รายงานการประชุมผู้ปกครอง   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 

๒ สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง 

  

๓ สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  

 
 



~ ๕๘ ~ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   ๕   ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษามีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  และมีแผนการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านสารสนเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือใช้ในการพัฒนางานการเรียนการสอน  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสุญหายของข้อมูลโดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย ๙ 
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูล
บุคลากร  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด โดยข้อมูลครบถ้วนเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  และเป็นปัจจุบัน 

ความพยายาม 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการ  กิจกรรม  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน  ดังนี้ 
 ๑. โครงกากรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย  ระบบงานทะเบียน  ระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหารงานสถานศึกษา (ischool) 
โปรแกรมควบคุมการใช้งานศูนย์อินเตอร์เน็ต 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

 
๔ 

สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
 รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ 
อาชีวศึกษา 

 
 

 ๔. หลักฐานการน าความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
๕. หลักฐานการประเมินผลการ
ด าเนินงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๕ 

สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน  
และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑-๕.๐๐ 

 
 

 

 รวม ๕   



~ ๕๙ ~ 

 ๒. จัดท าเว็บไซต์สถานศึกษา  เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้แก่นักเรียน  บุคลากรในสถานศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

 
๑ 

สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน ๙  ประเภทและ
อาจมีข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับสถานที่
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ  และมีระบบ
ส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล   

 
 

 ๑. หลักฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
น้อย ๙  ประเภทและมีระบบส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล 
๒. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
๓. หลักฐานที่ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
๔. หลักฐานความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

๒ สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

  

๓ สถานศึกษาด าเนินการให้ครุและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  

 
๔ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 

 
 

 

๕ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

 
 

 

 รวม ๕   
 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน  มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๐๑ คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๒๐ 

มีระดับความเหมาะสมในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  จ านวน   
๕  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 

 



~ ๖๐ ~ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖  ระดบัคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย ๕  ด้าน 
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการด าเนินงาน ตามแผนงาน 
โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ความพยายาม 
 มีการจัดท าแผนงาน  โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย ๕  ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง  

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
 
 
๑ 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการ
บริหาร  ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อง  ๕  ด้าน  ได้แก่  ด้าน
ความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด  
ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
 
 
 

 ๑. หลักฐานการวิเคราะห์
และจัดท าแผนงาน  
โครงการบริหารความเสี่ยงที่
ส าคัญอย่างน้อย  ๕  ด้าน
โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 
๒. หลักฐานการด าเนินงาน
ตามแผนงาน  โครงการ
บริหารความเสี่ยง 
๓. หลักฐานการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 
๔. หลักฐานการน าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง 
๕. รายงานสรุปผลโครงการ/
กิจกรรม 

๒ สถานศึกษามีการด าเนินงาน  ตามแผนงาน  โครงการ   
๓ สถานศึกษามีการประเมินผลการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนงาน  โครงการ 
  

๔ สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง 

  

๕ สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย  ๓  ด้าน   

 รวม ๕   
 



~ ๖๑ ~ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
จ านวน ๕ ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ความตระหนัก 
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่าย
ผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 

ความพยายาม 
มีการปฐมนิเทศผู้เรียน  แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
มีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน จัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

๑ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน   ๑ หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและ
หลักฐานการพบ  การให้ค าปรึกษา
แก่ผู้เรียน 
๓. หลักฐานการด าเนินงานของ
ระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือ
ร่วมกันดูแลผู้เรียน 
๔. หลักฐานการด าเนินงานของ
ระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 
๕. โครงการและผลการส่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษา 

๒ สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัด
ให้ผู้เรียนพบครุที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
๑  ครั้ง 

  

๓ สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือ
ร่วมกันดูแลผู้เรียน 

  

๔ สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐  ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

  

๕ สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

  

 รวม ๕   
 

ผลสัมฤทธิ์ 
          ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
จ านวน ๕ ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 



~ ๖๒ ~ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๘   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

ความตระหนัก 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  มีการประเมินความพึงพอใจ  และมีการน า
ผลการประเมินไปปรุงปรุงการบริหารจัดการ  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน 

ความพยายาม 

          มีการจัดท าแผนงาน  โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของ  ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

 
 
๑ 

สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  ในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์
วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของครุ  และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน   

 
 
 

 ๑. หลักฐานการจัดท าแผนงาน 
โครงการ ในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ 
 

๒ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  
โครงการ 

  

 
 
๓ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน 

 
 
 

 

 

 

 



~ ๖๓ ~ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ โดยเฉลี่ย ๔.๓๕  คิดเป็นร้อยละ ๘๗   และมีระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ จ านวน ๕  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 

ความตระหนัก 
 มีการจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ความพยายาม 
 ได้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ในพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ       โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

๔ 
 

สถานศึกษามีผลการประเมิน  ความพึงพอใจ  
โดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

๔.๓๕  ๓. หลักฐานการประเมินความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา 
๔. หลักฐานการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

๕ สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  การบริหารจัดการ 

 
 

 

 รวม ๕   



~ ๖๔ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

๑ สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การจัดหา  
การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 

  ๑.  แผนงาน  โครงการ  การจัดหา  
การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
และคอมพิวเตอร์ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการ  การจัดหา  การ
ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
๓. หลักฐานการประเมินความพึง
พอใจ 
๔. หลักฐานการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

๒ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน  
โครงการ 

  

 
๓ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
และคอมพิวเตอร์  โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
 

 

๔ สถานศึกษามีผลการประเมิน  ความพึงพอใจ  
โดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐  

  

๕ สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

 รวม ๕   
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ ข้อ และมีผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ ๘๕  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๐   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความตระหนัก  

 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาหรือ
หน่วยงาน  องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชา    ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม   ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก    

 
 
 



~ ๖๕ ~ 

ความพยายาม   
๑. รายชื่อครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
๒. สรุปการได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 
๔. รายชื่อของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
๕. ครูท าการสอนกับหน่วยงานภายนอก 
๖. ประกาศเกียรติคุณยกย่อง  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี 

(ร้อยละ) 
ไม่มี 

 
๑ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือ วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ 

 
๙๖.๕๕ 

 ๑.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 
๒.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าโครงการแลกเปลี่ยนครู
และบุคลากรทางการศึกษา กับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานองค์กร
ภายนอก 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
๒ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์   จากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ ๕ 

๓๑.๐๑  
 

๓ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  กับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน  
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชา คิดเป็นร้อย
ละ ๕ 

๒๗.๕๗  

๔ 
 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕ 

๑๐๐  

 
 

๕ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถาน  ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้าน  วิชาการหรือวิชาชีพ
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
 

๑๒.๐๖  

 รวม ๕   



~ ๖๖ ~ 

ผลสัมฤทธิ์    

ผลจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการ
พัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการ  วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เฉลี่ยร้อยละ  ๙๖.๕๕ การเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนครูกับสถานศึกษาอ่ืน  ร้อยละ  ๒๗.๕๘   ได้รับทุนสร้างสรรค์ในการจัดท าวิจัย  ร้อยละ  ๓๑.๐๓  
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตร้อยละ  ๑๐๐  และได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องร้อยละ  ๑๒.๐๖ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน  ๕๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๕๕ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๕  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓. ๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ความตระหนัก 
 สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

ความพยายาม 
 มีการจัดสรรวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

 
๑ 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๑๐  ของงบด าเนินการ 

 
 

 ๑.หลักฐานแสดงงบด าเนินการของ
สถานศึกษา 
๒. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก
อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน  
 

 
๒ 

สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต  
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕  ของค่า
วัสดุฝึก 

  
 

 



~ ๖๗ ~ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

๓ 
 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์
และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑  ของ
งบด าเนินการ 

 
 

 ๓.หลักฐานรายได้หรือมูลค่าของ
ผลผลิต  ผลงานจากการใช้วัสดุฝึก
ในการจัดการเรียนการสอน (ส.ผ.) 
๔. หลักฐานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 
 ๕. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
-โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
-โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ 
-โครงการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย 
-โครงการปลูกจิตส านึกต่างๆของ
งานกิจกรรม 

๔ สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕  ของ
งบด าเนินการ 

  

๕ สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕  ของ
งบด าเนินการ 

  

 รวม ๔   
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๗  สถานศึกษามีงบด าเนินการทั้งหมด  ๑๓,๐๙๒,๗๗๗.๐๑ บาท 

๑. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน จ านวน 
๑,๓๓๐,๗๑๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๖ ของงบประมาณ 

๒. สถานศึกษามีรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอน
จ านวน ๑๐,๐๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๘   ของค่าวัสดุฝึก 

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพจ านวน 
๓๑๒,๖๒๑.๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๓๙ ของค่าวัสดุฝึก 

๔. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยจ านวน  ๖๖๖,๒๖๓.๕๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๙  ของงบด าเนินการ 

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จ านวน ๗๒๒,๔๓๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๒ ของ
งบด าเนินการ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มี ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน 
และงบประมาณ จ านวน  ๔  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
 



~ ๖๘ ~ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑๒   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

ความตระหนัก 

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการบรรจุแผนระดมทรัพยากรร่วมกับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
โรงเรียนมัธยม  

ความพยายาม 
 ๑. มีแผนงานโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 
 ๒. มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ ร่วม
พัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน 
 ๓. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา 
 ๔. รายงานผลตามโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

๕. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

 
๑ 

สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

 
 

 ๑. แผนงาน  โครงการในระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
๒. ข้อมูลสาขางานที่ เปิดสอนใน
สถานศึกษา 
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ   ห รื อ
ต่างประเทศ  ร่วมพัฒนาผู้เรียนใน
แต่ละสาขางาน 

 
 
๒ 

สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของจ านวน
สาขางานที่เปิดสอน 

 
 

ร้อยละ 
๙๕ 

 



~ ๖๙ ~ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ 

จัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ จ านวน ๕ ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
มี ไม่มี 

 
๓ 

สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า  
๒๐  แห่ง 

  ๔. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งใน
และต่างประเทศ  ที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา 
๕. รายการบริหารทรัพยากรอ่ืน 
เช่น  งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  ที่สถานศึกษาได้รับการ
ส่ งเสริมสนับสนุน  การจัดการ
อาชีวศึกษา 
๖. รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งในและ
หรือต่างประเทศ  เพ่ือการปรับปรุง 
๗. จัดหารายงานตามโครงการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

๔ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น 
งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ  
เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการ 

  

๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน  โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
เพ่ือการปรับปรุง 

  

 รวม ๕   



~ ๗๐ ~ 

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่ ๓  ในแตล่ะตวับ่งชี้ 

ตวับ่งชี ้ เกณฑ์การประเมนิ 
ผลสมัฤทธิ์ของการ

ด าเนนิงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

๑.  ระดบัคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัย 

- 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) 

๒.  ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

-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.  ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตาม 
อัตลักษณ์ 

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

ปฏิบัติ  (๑) – (๕) 
๕ 

(ดีมาก) 

๔.  ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- 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.  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

- 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) 



~ ๗๑ ~ 

ตวับ่งชี ้ เกณฑ์การประเมนิ 
ผลสมัฤทธิ์ของการ

ด าเนนิงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

๖. ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง 

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

ปฏิบัติ  (๑) – (๕) 
๕ 

(ดีมาก) 

๗. ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน 

-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) 

๘. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

-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) 

๙. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 

-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) 

๑๐. ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-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) 



~ ๗๒ ~ 

ตวับ่งชี ้ เกณฑ์การประเมนิ 
ผลสมัฤทธิ์ของการ

ด าเนนิงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

๑๑.  ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

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

ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
๔ 
(ดี) 

๑๒.  ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

-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) 

สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานที ่ ๓ ๔.๙๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๓ ~ 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีผลสัมฤทธิ์

อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  

อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ใน

ระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยู่

ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๕  ระดับคุณภาพในบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีมีผลสัมฤทธิ์

อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับ มีผลสัมฤทธิ์อยู่

ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน มีค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  ระดับ มีผลสัมฤทธิ์อยู่

ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา          

และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ใน
ระดับ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์
อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ใน
ระดับ  ดมีาก 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๔  อยู่ใน
ระดับ  ด ี

ตัวบ่งชี้ ๓.๑๒   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
 

 

 

 

 

 



~ ๗๔ ~ 

มาตรฐานที ่  ๔   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 บริหารวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ความตระหนัก  

 สถานศึกษา มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน เช่น โครงการ Fix It Center 
และโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ซึ่งสามารถน านักเรียน นักศึกษาออกให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน 
องค์กรภาครัฐและ เอกชน ตลอดจนสถานศึกษาอ่ืนๆได้ 

ความพยายาม   

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๑ 

สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  
บริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

 
 

 ๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
๒. ข้อมูลสาขางานที่ เปิ ดสอนใน
สถานศึกษา 
๓. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
๔. หลักฐานการจัดท าแผน  โครงการ  
กิจกรรม  การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 
๕. โครงการ  กิจกรรม  การบริการ
วิชาการ  และวิชาชีพของแต่ละสาขา 
๖. ข้ อมู ล การเข้ าร่ วมโครงการ 
กิจกรรมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
 

 
๒ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางาน
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ  กิจกรรม 
ต่อปี 

 
 

 

 
๓ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม 

 
 

 

 
๔ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขา
งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

 
 

 

 



~ ๗๕ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ

ปฏิบัติงาน 
เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
๓.๕๑-๕.๐๐ 

 
 

 ๗.  ข้อมู ลการ เข้ าร่ วมโครงการ  
กิจกรรมของผู้ เรียนในแต่ละสาขา
งาน 
๘. หลักฐานการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
๙ .  ร า ย ง านส รุ ป ผล โ คร งกา ร /
กิจกรรม 

 
 รวม ๕   

 
 

ผลสัมฤทธิ์   

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงานหรือสถานศึกษามีต่อท้องถิ่น  จ านวน ๕ ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๖ ~ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

-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 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๔ ๕.๐ 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้  ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ค่าคะแนนเท่ากับ  ๕  
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๗ ~ 

มาตรฐานที ่  ๕   ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์  
ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย  ของผู้เรียน 

ความตระหนัก  

 สถานศึกษาได้ชี้แจงให้นักเรียน  นักศึกษา  และครูที่ปรึกษาโครงการวิชาชีพ  และครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  แต่ละชั้นปีได้ทราบถึงเกณฑ์ของการท าโครงการวิชาชีพ
และเกณฑ์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   

ความพยายาม   
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส. ๒ จัดท าโครงการ 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ และจัดให้มีการ 
ประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง 
แข่งขันและได้รับรางวัล   

๑. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๒. โครงการวันวิทยาศาสตร์ 
๓. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๔. โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 

 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๑ 

สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท า
และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

 
 

 ๑. ค าสั่งการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 
๒. บันทึกข้อความส่งงานวิจัย 
๓. ค าสั่งการเข้าร่วมประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
๔. แบบตอบรับการเผยแพร่งานวิจัย 
๕. บันทึกข้อความส่งงานวิจัย 

 
 
๒ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น  
ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมี
จ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับชั้น ปวช.๓ จ านวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และ
ระดับชั้น ปวส. ๒ จ านวน ๒ คน : ๑ ชิ้น 

 
 

จ านวน
๑๘ 

 

 



~ ๗๘ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๓ 

สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 
ร้อยละ 
๕๕.๖ 

  

 
๔ 

สถานศึกษาได้น าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

 
ร้อยละ 
๕๕.๖ 

 

 
 
๕ 

สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๕  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  น าไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค และชาติ 

 
 
 

 

 รวม ๕   
 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 
๑. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์และงานวิจัย  
๒. สถานได้ด าเนินการให้ผู้เรียนชั้น  ปวช.๓ จัดท าโครงการ   สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

จ านวนทั้งสิ้น ๑๘ ชิ้น จากทั้งหมด ๑๘ ชิ้น เท่ากับ      ร้อยละ  ๑๐๐  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  
๓.  สถานได้ด าเนินการให้ผู้เรียนชั้น  ปวส.๒ จัดท าโครงการ   สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย จ านวนทั้งสิ้น ๒๘ ชิ้น จากทั้งหมด ๑๔ ชิ้น เท่ากับ      ร้อยละ  ๑๐๐  ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา  

๔. สถานศึกษาได้น าสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน  จ านวน ๑๐ ชิ้น จาก ๑๘ ชิ้น เท่ากับ ร้อย
ละ ๕๖   

๕. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย    
ร้อยละ  ๕๕.๖  ของจ านวนผลงานทั้งหมด  ๑๘ ชิ้น  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  

๖. สถานศึกษามีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ๑๐ ชิ้น จากทั้งหมด ๑๘ ชิ้น เท่ากับ   
ร้อยละ  ๕๕.๖   



~ ๗๙ ~ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรามี ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ งานวิจัย  ของผู้เรียนได้ปฏิบัติครบตามประเด็น ๕ ข้อ  มีค่าเท่ากับ  ๕  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

  
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ

งานวิจัยของคร ู
 
ความตระหนัก   
สถานศึกษาได้ชี้แจงให้นักเรียน  นักศึกษา  และครูที่ปรึกษาโครงการวิชาชีพ  และครูที่ปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  แต่ละชั้นปีได้ทราบถึงเกณฑ์ของการท าโครงการวิชาชีพ
และเกณฑ์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   

 
ความพยายาม   
สถานศึกษาได้มีการวางแผนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างเป็นระบบ  และเป็นกระบวนการเพ่ือให้

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การจัดท าโครงการวิชาชีพและโครงงานวิทยาศาสตร์  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย  ได้ตามเกณฑ ์

 ๑. โครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ 
 ๒. โครงการวันวิทยาศาสตร์ 
 ๓. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ๔. โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ

ปฏิบัติงาน 
เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๑ สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดท าและ

ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

  ๑. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 
๒. ค าสั่งการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 
๓. บันทึกข้อความส่งงานวิจัย 
๔. ค าสั่งการเข้าร่วมประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 
๕. แบบตอบรับการเผยแพร่งานวิจัย 
๖.ใบเกียรติบัตรการแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ 
 

๒ สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

  

๓ สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 



~ ๘๐ ~ 

 
ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ

ปฏิบัติงาน 
เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๔ 

สถานศึกษาได้น านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐  ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

  
 

 
๕ 

สถานศึกษาด าเนินการให้  นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล  ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 

 รวม ๕   

 
 

ผลสัมฤทธิ์   
๑. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

สิ่งประดิษฐ์  จ านวน  ๑๘  ชิ้นงาน   
๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนทุกคนอย่างน้อย ๑ เรื่อง/ภาคเรียน จ านวน  ๒๖  

เรื่อง  
๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  จ านวน

ทั้งสิ้น ๑๑ ชิ้น จากทั้งหมด ๑๑ ชิ้น เท่ากับ ร้อยละ  ๑๐๐     
๔. สถานศึกษาได้น าสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ และได้รับรางวัล จ านวน ๑๐ ชิ้น จาก ๑๐ 

ชิ้น เท่ากับ ร้อยละ ๙๐.๙ 
๕. สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ร้อยละ ๔๑.๒ ของผลงานทั้งหมด 

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรามี  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ งานวิจัย  ของผู้เรียนได้ปฏิบัติครบตามประเด็น ๕ ข้อ  มีค่าเท่ากับ  ๕  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

 

 



~ ๘๑ ~ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

-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) 

๒. ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของครู 

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

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
๕ 

(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๕ ๕ 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  ของผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  ของครู  
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๒ ~ 

มาตรฐานที่   ๖   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

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

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุง  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม   

 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  

กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา 

 
 ความพยายาม   
 ด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคน  ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมโครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

๑. กิจกรรมวันพ่อ 
๒. กิจกรรมวันแม่ 
๓. กิจกรรมวันจักรี 
๔. กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
๕. กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๑ 

สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

 
 
 

 ๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. แผนงาน โครงการ กิจกรรม  



~ ๘๓ ~ 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์   

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และท านุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   จ านวน ๕  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก  

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

 
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 

  ๔. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม   
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม 
๖. รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม 
๗. หลักฐานการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

๒ 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กจิกรรม 

  

๓ 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม  โครงการ 
กิจกรรม 

  

๔ 

สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
 

 

๕ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
 
 
 
 

 

 รวม ๕   



~ ๘๔ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๒   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ  

กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  
โดยครุและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
ความพยายาม   
ให้ผู้เรียนทุกคน  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  

ด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดท าโครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ 

- กิจกรรมต้นไม้ของพ่อ 
- กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
- กิจกรรมปล่อยปลาเทิดพระเกียรติ 
- จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๑ 
สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่
น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 

 
 

 ๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 
๔. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 
๖. รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม 
๗. หลักฐานการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 
 

๒ 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

๓ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

๔ 

สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 
 

 
 
 
 

 



~ ๘๕ ~ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๕ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
 
 

 ๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่
มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน
การปลุกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 รวม ๕   
 

ผลสัมฤทธิ์   

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๕  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วม

โครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผล  การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  

 

 ความพยายาม   
 ด าเนินการจัดท าโครงการกีฬาและนันทนาการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ 

- กิจกรรมกีฬาสี 
- กีฬาต้านยาเสพติด 
- การแข่งขันกีฬา อศจ. 
- กิจกรรมพัฒนาวินัยโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง 
- กิจกรรมประกวดวงดนตรี 

 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๑ สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการ

กีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ  
กิจกรรม 

 
 

 ๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 



~ ๘๖ ~ 

 
 
 

 

ผลสัมฤทธิ์   
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ

นันทนาการ จ านวน  ๕  ข้อ  ผลการประเมนิอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๒ สถานศึกษาด าเนินการให้  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ๓. โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา

และนันทนาการ 
๔. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๕. ข้อมูลครุและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม  
๖. รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
๗. หลักฐานการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการโดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่
มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน
การส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

 
๓ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 
 

 

 
 
๔ 

สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไป ปรับปรุง 
การบริหารจัดการ 

 
 
 

 

 
 
 
๕ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการ
ประเมิน โดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
 
 
 

 

 รวม ๕   



~ ๘๗ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๔   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความตระหนัก  
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ความพยายาม   
           สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนงาน  
โครงการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา 

- การจัดค่ายคุณธรรมน าเยาวชนสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๑ 
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

 
 

 ๑. หลักฐานการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 
๒. หลักฐานการจัดท าแผนงาน 
โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ 
๔. หลักฐานการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
๕. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  

๒ 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

 
 

 

๓ 
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

๔ 

สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน  โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
 
 

 

๕ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 
 
 

 

 รวม ๕   



~ ๘๘ ~ 

ผลสัมฤทธิ์   

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  ๕  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๙ ~ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

-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) 

๒. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-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) 

๓. ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

-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) 

๔. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-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) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๖ ๕ 
 

 

 

 

 

 

 



~ ๙๐ ~ 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม   มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  
อยู่ในระดับ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  ๖.๓. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ใน
ระดับ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีผลสัมฤทธิ์อยู่
ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๙๑ ~ 

มาตรฐานที ่  ๗   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก  

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ความพยายาม   
 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๑ 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 
 
 

 ๑. หลักฐานการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๒ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 

 
 
 



~ ๙๒ ~ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๓ 

สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 

 ๔. รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปี 
๕. หลักฐานการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔ สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

  

๕ 

สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 
 

 

 รวม ๕   
 

ผลสัมฤทธิ์ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน   จ านวน ๕  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๒   ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ความตระหนัก  

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้มีการประชุมค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพ
ภายใน  ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัด
ช่างฉะเชิงเทราทุกคน  และมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ความพยายาม   

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้มีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักการปฏิบัติและ
ความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดโดยมีกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  มี
การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ  ด าเนินงานแต่ละมาตรฐานเพ่ือรับผิดชอบการท างานประกันคุณภาพภายใน
จัดท านโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ  จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ  จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ  จัดท าแผนก ากับติดตาม  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ 

 

 
 
 
 



~ ๙๓ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

 

มาตรฐาน 

สรุปผลการตัดสิน   ๓๔   ตัวบ่งชี้ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ๔   ๑ ๓ 

มาตรฐานที่  ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา   

๕     

มาตรฐานที ่  ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๑๑ ๑    

มาตรฐานที ่  ๔   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๑     

มาตรฐานที ่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย 

๒     

มาตรฐานที่   ๖   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๔     

มาตรฐานที ่  ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๑     

รวมตัวบ่งชี้แต่ละระดับ ๒๘ ๑  ๑ ๓ 

รวมทั้ง ๗ มาตรฐานมีตัวบ่งช้ีในระดับดีมากจ านวน ๒๘ 

คะแนนที่ได้ ๔ 

 

ผลสัมฤทธิ์   

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างเชิงเทรามีระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕   มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับคะแนนดีมาก ๒๘ ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  
ดี 

 

 

 

 



~ ๙๔ ~ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

- 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. ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้
ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
- ๒๔-๒๙ ตัวบ่งชี ้
- ๑๘-๒๓  ตัวบ่งชี ้
- ๑๒-๑๗  ตัวบ่งชี ้
- ต่ ากว่า ๑๒  ตัวบ่งชี ้

๒๘ ตัวบ่งชี้ ๔ (ดี) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๗ ๔.๕ 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้  ๗.๑. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๔ 

อยู่ในระดับ  ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๙๕ ~ 

มาตรฐานที่  ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก  

สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคคลากรทุกฝ่าย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน  และ     มีการจัดท าแผนงานการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา   มีการด าเนินงานตาม
แผน  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

 ความพยายาม   
 สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๑ 

สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ชุน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
 
 

 ๑. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 
๒. หลักฐานการจัดท าแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าปี 
๓. หลักฐานการด าเนินงานตาม
แผนการฝึกอบรมหลักสุตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจ าปี ๒ 

สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 
 
 

 

 
 



~ ๙๖ ~ 

 

 ผลสัมฤทธิ์   

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน  ๕  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
 ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

 ความตระหนัก  

 สถานศึกษามีความตระหนักว่าการมีความร่วมมือกับท้องถิ่น  ชุมชน  ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  ที่จะท าให้วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพ   

 ความพยายาม   
๑. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชน  และผู้สนใจทั่วไป 
๒. มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงกับสภาพชุมชน  ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน 
๓. มีการรายงานการประเมินผลการด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๓ 
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

  ๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ  
ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุง 
๕. รายงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

๔ 
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ  การ
ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 

 
 

 

๕ 
สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

  

 รวม ๕   



~ ๙๗ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๑ สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการใน

การพัฒนาหลักสูตร 
  ๑. ข้อมูลรายวิชาที่จัดการฝึกอบรมใน

สถานศึกษา 
๒. รายงานส ารวจความต้องการหรือ
ความจ าเป็นในการ 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๓. หลักฐานความร่วมมือกับชุมชน 
สถานประกอบการ 
๔. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา 
๕. หลักฐานที่สถานศึกษาได้น า
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่
พัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปีไปใช้ในการ
จัดการฝึกอบรม 

๒ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน 
สถานประกอบการ 

  

๓ สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   
๔ สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
๕ สถานศึกษามีการน าหลักสูตร  ฐานสมรรถนะ

รายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (๑) – (๔) ไม่เกิน 
๒ ปี ไปใช้  อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวน
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

  

 รวม ๕   
 

 ผลสัมฤทธิ์   

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรามี ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ จ านวน ๕ ข้อ  ผลการประเมินอยู่
ในระดับ  ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก  

สถานศึกษาได้ตอบสนองนโยบายโดยให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยให้การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  มีการปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ และให้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยน าเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน 
 ความพยายาม   
 สถานศึกษาได้จัดให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในทุกรายวิชา  
 



~ ๙๘ ~ 

๒. มีคณะกรรมการวิชาการเป็นผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยบันทึกหลัง

การสอนและรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับเมื่อสิ้นภาคเรียน 
๔. ส่งเสริมให้ครุได้รับการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน  จากคณะกรรมการนิเทศการสอนของ

สถานศึกษา 
๕. ส่งเสริมให้ครุมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๑ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครุผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

 
 
 
 

 ๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมาย
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ที่จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๒ 

สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในสถานศึกษา 

  

๓ 

สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในสถานศึกษา 

  

๔ 

สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในสถานศึกษา 

  

๕ 

สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน
สถานศึกษา 

 
 

 

 รวม 
ปฏิบัติ
ตาม (๑) 
มีผลตาม 

(๕ ) 

  



~ ๙๙ ~ 

 ผลสัมฤทธิ์   
 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้ส่งเสริมให้ครุในวิทยาลัยได้จัดท าแผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  จ านวนรายวิชาเปิดสอนทั้งหมด  ๗๒  รายวิชา  และครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน  
๖๓  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๕  และ มีระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) และมีผลตาม ( ๕ )   ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๔   ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก  

สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันอันพึงประสงค์ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ก าหนดแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้รับการอบรมทราบก่อนการฝึกอบรม  

 ความพยายาม   
 มีการด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการ  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
  

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๑ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 ๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการ
ฝึกอบรม 
๓. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายรายวิ
ชิที่จัดการฝึกอบรม 
 

 
 

 



~ ๑๐๐ ~ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๒ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา 

 
 

 ๔. หลักฐานการก าหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม 
๕. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

๓ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด และแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการ 
ฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

 
 

 

๔ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการ
ฝึกอบรม 

 
 
 

 

๕ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ด าเนินการให้
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  น าผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

 
 
 
 

 

 รวม ๕   
 

 ผลสัมฤทธิ์   
 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จ านวน  ๕  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๑ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น  

ความตระหนัก  

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากที่
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสถานประกอบการ  
ด้านงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 

 
ความพยายาม  
สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนงาน  โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น  สถานประกอบการ  มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 

๑ 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดม
ทรัพยากรในการจัดการทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
 

 ๑. แผนงาน  โครงการระดมทรัพยากร 
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการ
ฝึกอบรม 
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๔. ข้อมูลสถานประกอบการ  ที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
๕. รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
การระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การปรับปรุง 

๒ 

สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

 
 
 

 

๓ 
สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

 
 

 

๔ 
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
 

 

๕ 

สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือการปรับปรุง 

 
 

 

 รวม ๕   
 



~ ๑๐๒ ~ 

ผลสัมฤทธิ์   
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างเชิงเทรา  มีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน  ๕  ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
 
ความตระหนัก 
 

ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาที่รับผิดชอบเทียบร้อยละกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  จ าแนกตาม
แผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

 ความพยายาม   
วิทยาลัยฯ  มีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้พัฒนาด้านวิชาชีพ  ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ  เทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดของสถานศึกษาใน
ภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 

 
ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ

ปฏิบัติงาน 
เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๑ 

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ
เทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
 

ร้อยละ 
๘๐.๘๒ 

 ๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการ
ฝึกอบรม 
๓. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมาย
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
๔. ข้อมูลสถานประกอบการ ที่มีส่วน
ร่วมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
๕. ข้อมูลการพัฒนาครุผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่รับผิดชอบ 

 คะแนนที่ได้ ๕   
 
 



~ ๑๐๓ ~ 

 ผลสัมฤทธิ์   
 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ ๘๐.๘๒  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

    ความตระหนัก  
          สถานศึกษามีการประชุมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนปฏิบัติราชการ  ๔ ปี  ของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  แผนงาน / โครงการ  โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
งบประมาณเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และให้ครูผู้สอนต้องมีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

ความพยายาม  
มีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  

รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
 
 
๑ 

สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา  ที่เชิญเป็นวิทยากร
หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  สอดคล้องกับแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

 
 
 
 

 ๑.  เอกสารหลักฐานแสดง
งบด าเนินการของสถานศึกษา 
๒.  เอกสารหลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุ
ฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 
๓.  เอกสารหลักฐานรายได้หรือ
มูลค่าผลผลิตผลงานจากการใช้วัสดุ
ฝึกในการจัดการเรียน                                     
การสอน (สผ) 
 

 
 
๒ 

สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตองแทนบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
คิดเป็นร้อยละ  ๒๕ – ๒๙.๙๙ ของ
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  

  



~ ๑๐๔ ~ 

 
ผลสัมฤทธิ์    

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์ สื่อการสอนใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๕  ของงบด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  ส่งผลให้ระดับคุณภาพ  ในการบริหารการเงินและงบประมาณสามารถ  ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 
และมีผลตาม (๕)   มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
 
๓ 

สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตองแทนบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
คิดเป็นร้อยละ  ๓๐ – ๓๔.๙๙ ของ
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

  ๔.  เอกสารหลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์ และสื่อส าหรับการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ ระยะสั้น
๕.  เอกสารหลักฐานรายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดท าและ ด าเนินการ จัดประกวด 
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย 
๖.  รายงานสรุปผลโครงการ/
กิจกรรม 

 

 
 
 
๔ 

สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตองแทนบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
คิดเป็นร้อยละ  ๓๕ – ๓๙.๙๙ ของ
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

  

 
 
๕ 

สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตองแทนบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
คิดเป็นร้อยละ  ๔๐ ขึ้นไปของงบด าเนินการ
ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
 
 

 

  
รวม 

ปฏิบัติ
ตาม(๑) 
มีผลตาม

(๕) 

  



~ ๑๐๕ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

 ความตระหนัก    
สถานศึกษามีจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม  ๒.๐๐  

ขึ้นไป เทียบกับร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออก
กลางคัน จ าแนกตามรายวิชา  และภาพรวมของสถานศึกษา 

 ความพยายาม   
สถานศึกษาได้วางแผนในการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โดยมุ่งเน้นฐาน

สมรรถนะด้านอาชีพ  โดยเน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคัญ  สนับสนุนให้คิดเป็น  ท าเป็น  เพื่อสร้าง
พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม  มีการ
ประเมิน  ปรับปรุงและพัฒนาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ

ปฏิบัติงาน 
เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น  ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 
๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด ทั้งนี้  ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ๑. ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๒. ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออก
กลางคัน 
๓.ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผล
คะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

 ค่าคะแนนที่ได้ ๕   
 
 ผลสัมฤทธิ์ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๖ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบแรกเข้า 

ความตระหนัก   

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรมแรกข้าวของรุ่นนั้นจ าแนกตามรายวิชา  และภาพรวมของสถานศึกษา 

 ความพยายาม   
สถานศึกษาได้วางแผนในการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โดยมุ่งเน้นฐาน

สมรรถนะด้านอาชีพ  โดยเน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคัญ  สนับสนุนให้คิดเป็น  ท าเป็น  เพื่อสร้าง
พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม  มีการ
ประเมิน  ปรับปรุงและพัฒนาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จ  การฝึกอบรมตามหลักสูตร

เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรก
ข้าวของรุ่นนั้น  โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ
๙๔.๙๒ 

 ๑. ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๒. ข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

 ค่าคะแนนที่ได้ ๕   
 

 ผลสัมฤทธิ์    
 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีจ านวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด  ๒,๖๓๙ คน  มี
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมทั้งหมด  ๒,๕๐๕ คน  มีร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เทียบกับผู้
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น   คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๙๒ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี
มาก 
 

  
 
 
 
 
 



~ ๑๐๗ ~ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์ 

 ความตระหนัก   
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ได้ให้ความส าคัญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้สนใจ  โดย
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายและค านึงถึงการน าไปต่อยอดด้านอาชีพหลังจาก
ส าเร็จการฝึกอบรม  กลุ่มผู้สนใจสามารถเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมได้ตามที่ตนสนใจตามวัตถุประสงค์ของ
ตน  เช่น  ประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม  เปลี่ยนอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของตนและ
ครอบครัว  โดยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการด้านความตระหนัก ดังนี้ 

 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมให้กลุ่มผู้สนใจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการฝึกอบรม 
โดยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้วิทยากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านตรงตามหลักสูตรในการฝึกอบรม  และ
วิทยาลัยฯได้มอบหมายให้แต่ละหลักสูตรด าเนินการส ารวจหาระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่
มีต่อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพต่อไป  โดยได้ด าเนินการด้านความตระหนักดังนี้ 

๑. แผนการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๖ - ๑/๒๕๕๗ 
 ๒. แผนการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๖ - ๑/๒๕๕๘ 
 ๓. รายงานการประชุม  วิทยาลัยสารพัดช่าง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๔. แผนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
 ความพยายาม   
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ได้ด าเนินการด้านความพยายามเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความ
ตระหนักที่ได้วางแผนไว้  โดยด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือหาระดับความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีทั้งหมด  ๑๐  ข้อค าถาม ครอบคลุมคุณลักษณะ  
๓  ด้าน ประกอบไปด้วย 

๑. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

         โดยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้วิทยากรฝึกอบรมเป็นผู้ท าการประเมินผู้ฝึกอบรมที่ก าลังจะส าเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรโดยการสุ่มประเมิน เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพต่อไป โดยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการด้านความพยายาม ดังนี้ 

๑. รายงานการประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๘ 
๒. รายงานการหาระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ของครู/วิทยากร  ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
๓. รายงานสรุปการหาระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ไปใช้ 

ประโยชน์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 
 



~ ๑๐๘ ~ 

ผลการประเมินคุณภาพ       ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 

มี ไม่มี 
 
๑ 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บ
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

 
 

 ๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจ  การเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน า
ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของตน  จ าแนกตาม
รายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

 
๒ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  
๕๐ – ๕๙.๙๙  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

 
๓ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  
๖๐ – ๖๙.๙๙  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

 
 
๔ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  
๗๐ – ๗๙.๙๙  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

 
๕ 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  
๘๐ ขึ้นไป  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 
ร้อยละ 
๘๙.๔ 

 

 รวม ๕   
 
 ผลสัมฤทธิ์  
 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มีระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ ซึ่งปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) คิด
เป็นร้อยละ ๘๙.๔  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 



~ ๑๐๙ ~ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการฝึกอบใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 
 

-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. ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน  สถาน
ประกอบการ 

-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 า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

 

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

ปฏิบัติตาม 
(๑) และมี
ผลตาม (๕) 

๕  (ดีมาก) 

๔. ระดับคุณภาพในการฝึกอบใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 
 

-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.ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
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)  



~ ๑๑๐ ~ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๖.ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

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

๘๐.๘๒ ๕ ( ดีมาก) 

๗.  ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

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

ปฏิบัติตาม 
(๑)  
แ ล ะ มี ผ ล
ตาม (๕) 

 

๕ (ดีมาก) 

๘.ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผล
คะแนนการฝึกอบรม 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. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

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

๙๖.๔๓ ๕ (ดีมาก) 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๑ ~ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑๐. ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน  สถาน
ประกอบการ 

-ดีมาก  
ปฏิบัติตาม(๑)และมีผลตาม (๕) 
-ดี  
ปฏิบัติตาม(๑)และมีผลตาม (๔) 
-พอใช้  
ปฏิบัติตาม(๑)และมีผลตาม (๓) 
-ต้องปรับปรุง  
ปฏิบัติตาม(๑)และมีผลตาม (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ปฏิบัตติาม (๑) 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผล 

(๕) 
๕ (ดีมาก) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่  ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๒ ~ 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๘ 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  
ตัวบ่งชี้  ๘.๑ ระดับคุณภาพในการฝึกอบในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลสัมฤทธิ์อยู่

ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๒. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๓. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่

ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๕. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๖. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ 

๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๗. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ใน

ระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๘ . ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 

๒.๐๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๙   ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า มีมีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ 

๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  ๘.๑๐   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับ ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๓ ~ 

ตอนที ่ ๔ 

สรปุและแนวทางการพฒันาสถานศกึษา 
 

๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  สรุปได้ดังนี้ 

๔.๑.๑  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก  เรียงตามล าดับดังนี้ 

 ๑)   มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มี
ต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ๒)   มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
 ๓)   มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๘   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
 ๔)   มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

          ๕)   มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน   
๖)   มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
๗)   มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการอสอนรายวิชา   

 ๘)   มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา   
 ๙)  มาตรฐานที่๒   ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

๑๐)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย  
 ๑๑)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ระดบัคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

๑๒)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ระดับคุณภาพในพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
 ๑๓)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์   

๑๔)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศของสถานศึกษา  

๑๕)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
๑๖)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน   
๑๗)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ   
๑๘)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 



~ ๑๑๔ ~ 

๑๙)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒๐)  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  

๒๑)  มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

๒๒)  มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ของผู้เรียน 

 ๒๓)  มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู 

๒๔)  มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุ
บ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   

๒๕)  มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒๖)  มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
๒๗)  มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๒๘)  มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
๒๙)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนพัฒนาการการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น  
๓๐)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ   
๓๑)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
๓๒)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔   ระดับคุณภาพในการฝึกอบในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น  
๓๓)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น   
๓๔)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา  

๓๕)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมา 
๓๖)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
๓๗)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบแรกเข้า 
๓๘)  มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน า

ความรู้  
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๕ ~ 

๔.๑.๒  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับด ี เรียงตามล าดับดังนี้ 
 

๑)   มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  
 

๔.๑.๓  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง  เรียงตามล าดับดังนี้ 
๑)   มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  

๒.๐๐  ขึ้นไป 
๔.๑.๓  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  เรียงตามล าดับดังนี้  ๑ )  

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  (V-NET) ตั้งค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

๒)   มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

๓) มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

๔.๒  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายตามแผนการ
จัดการศึกษา ของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์  
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ดังนี้ 

     วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   ได้ผ่านการรับรองประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม  จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ.  ๒๕๕๔  และผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  และมุ่งเน้นตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
โดยตระหนัก(Awareness)  สอดคล้องกับแผนงานโครงการ กิจกรรม ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  และมีความพยายาม(Attempt)    สามารถด าเนินงานแผนงาน     โครงการ กิจกรรม ในการ
ปฏิบัติงานร่วมทั้งการความร่วมมือกับสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ภายในในจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดใกล้เคียง  ยังเกิดผลสัมฤทธิ์(Achievement) กับแผนงาน โครงการ กิจกรรม ได้รับความพึงพอใจทั้ง
ปริมาณและคุณภาพต่อผู้เรียนและชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 แผนพัฒนาผู้เรียน 

- โครงการจัดหาหนังสือเรียนฟรี  เรียนดี ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และและชุมผู้ปกครอง 

- โครงการจัดหาทุนและมอบทุนการศึกษา 
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- โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

แผนพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

- โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน 

แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

- โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์แสดงผลงานคอมพิวเตอร์ 

- โครงการห้องสมุดสู่อาเซียน 

- โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

- โครงการซ่อมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- โครงการเฝูาระวังติดตามนักเรียน นักศึกษา 

- โครงการระบบช่วยเหลือและเฝูาระวังนักเรียน นักศึกษา 

- โครงการตรวจสุขภาพอนามัย 

- โครงการศึกษาดูงาน 

แผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- โครงการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครับและเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

- โครงการเทศการชิมเค้กและของขวัญปีใหม่ 

- โครงการฝึกอาชีพและบริการประชาชน 

แผนพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

- โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

แผนพัฒนาด้านการปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

- โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัย 

- โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนสู่ประชาคมอาเซียน 

- โครงการบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ 
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- โครงการวันไหว้ครู 

- โครงการกีฬาสีภายใน 

- โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 

- โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

- โครงการต้นไม้ถวายพ่อ 

- โครงการคุณธรรมน าความรู้ 

- โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพส่งเสริมเวลาว่างโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง 

- โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพส่งเสริมประชาธิปไตย 

- โครงการพัฒนาเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 

แผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

- โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  

๔.๓  ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยมุ่งเน้นตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   
โดยตระหนัก(Awareness)  สอดคล้องกับแผนงาน  โครงการ กิจกรรม ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  และมีความพยายาม(Attempt)  สามารถด าเนินงานแผนงาน     โครงการ กิจกรรม ในการ
ปฏิบัติงานร่วมทั้งการความร่วมมือกับสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ภายในในจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดใกล้เคียง  ยังเกิดผลสัมฤทธิ์(Achievement) กับแผนงาน โครงการ กิจกรรม ได้รับความพึงพอใจทั้ง
ปริมาณและคุณภาพคุณภาพต่อผู้เรียนและชุมขน เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายตามแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
 ๔.๓.๑  ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร  ครู  ในสถานศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  ในท้องถิ่น 

 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยมุ่งเน้นตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึง
ก าหนดแนวทางความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ  ในท้องถิ่นการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ กิจกรรม สรุป
ภาพรวมได้ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน 
- โครงการพัฒนาระบบการให้โอกาสครูผู้สอนได้สร้างศักยภาพในการก าหนดโจทย์และวิจัย 
- โครงการพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้ร่วมมือกับสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน  
- งานก าหนดโครงการในหลักสูตรเพื่อพัฒนาครุภัณฑ์การศึกษา  ในลักษณะวัสดุส าเร็จรูป         
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 ๔.๓.๒  การช่วยเหลือจากชุมชน  และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยมุ่งเน้นตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
ด้วยการช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

- โครงการพัฒนาแผนการให้บริการวิชาการ  แก่ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการ    ของ
จังหวัด 

- โครงการบริการร่วมด้วยช่วยประชาชน(ตรวจรถ ก่อนใช้) 
- โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 
- งาน บริการเคลื่อนที่จังหวัดช่วยประชาชน  ร่วมกับ เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 ๔.๓.๓  การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 

- โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นทางการและเพียงพอต่อค่าใช่จ่ายในแต่ละภารกิจ  
- งาน สร้างกลไกและระบบให้เกิดความคล่องตัวในการหารายได้และจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจและ

แข่งขันได้ในการบริการเสริม 
- โครงการพัฒนาเครือข่ายจากสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน   เพ่ิมมากขึ้น และเข้มแข็ง

เพ่ือเพ่ิมโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ของครูในสถานศึกษาและโอกาสมีงานท าของนักเรียน
และนักศึกษา 

- โครงการ งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นเรื่องในการเรียนรู้ในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยแก่ครูผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๙ ~ 
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