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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

      วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  ไดจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ภายใต

มาตรการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ซึ่งมีวิสัยทัศนในการ

พัฒนา คือ  "เพิ่มโอกาส ผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด

แรงงาน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล" และมีพันธกิจ ในการพัฒนาบริหารการจัดการอาชีวศึกษาใหมี

มาตรฐานในการพัฒนาผูเรียนและกำลังคน ดานวิชาชีพในทองถิ่นใหมีความรู  และทักษะทางวิชาชีพในทักษะที่

จำเปนในศตวรรษท่ี 21 อยางหลากหลายและตอเนื่อง  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัมนานวัตกรรมดาน

วิชาชีพ เพื่อสรางความเข็มแข็งของสถานศึกษาและชุมชนใหสอดคลองกับภูมิปญญาของทองถิ่น สงเสริม  

สนับสนุนการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  สรางเครือขายความ

รวมมือใหทุกภาคสวนในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  และสงเสริม  พัฒนา  ครูและบุคลากรทางการศึกาา

เพ่ือความเปนเลิศ  มั่นคง  และกาวหนาในวิชาชีพ 

     มีผลการดำเนินการดานคุณภาพการศึกษา  ทั้ง 3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

     มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

     1.1  ผลสัมฤทธิ์ 

          ผูสำเร็จการศึกษามีความรู มีทักษะและการประยุกตใชปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละ

ระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ซึ่งมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเปนไปตามเกณฑคุณภาพของสถานศึกษา ผูสำเร็จการศึกษาสวนมากได

งานทำหรือศึกษาตอภายใน 1 ป และยังไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ 

     1.2  จุดเดน 

        ผูสำเร็จการศึกษามีความรู มีทักษะและการประยุกตใชปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ

การศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ซึ่งมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเปนไปตามเกณฑคุณภาพของสถานศึกษา ผูสำเร็จการศึกษาสวนมากไดงาน

ทำหรือศึกษาตอภายใน 1 ป และยังไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ เนื่องจากวิทยาลัยฯไดดำเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

          1.2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  การมีงานทำและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา โดยงาน
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แนะแนวอาชีพและจัดหางานและงานครูที่ปรึกษาดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ปวช.1 และ 

ปวส.1 มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา เช็คชื่อนักเรียน นักศึกษาในการมาเรียน และเขารวมกิจกรรม  

โครงการประชุมผูปกครองทุกระดับชั้น มีการจัดสรรทุนการศึกษา มีโครงการแนะแนวศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ

และจัดหางานใหนักเรียน นักศึกษา พรอมทั้งติดตามผลการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา มีโครงการปจฉิม

นิเทศนักเรียน นักศึกษา มีการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผูสำเร็จการศึกษา 

          1.2.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 

ดังน้ี  

      - วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา ไดรับรางวัลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ไดรับผล

การประเมิน ระดับ 3  ดาว ในระดับจังหวัด 

      -  วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.1 จำนวน 2 สาขาวิชา 

และมีสถานประกอบการ หนวยงานใหการยอมรับและรับนักเรียน นักศึกษาฝกอาชีพ 

    1.3 จุดที่ควรพัฒนา   

                   -  ไมีมี 

    1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

        ควรสงเสริม สนับสนุน  ทุกสาขาวิชาพัมนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  และมีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ เพิ่มมากขึ้น 

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

คำอธิบาย 

        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์    

        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒทางการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนดไดรับการพัฒนาอยางเปน

ระบบตอเน่ืองเพื่อเปนผูพรอมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงานตามหลักสูตรมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและประเมินผลการ

เรียนของแตละหลักสูตร สงเสริมสนับสนุน กำกับ ดูแล  ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา ใหถูกตอง ครบถวน 

สมบูรณ 

    1.2 จุดเดน 

        สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบ
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การ ตลาดแรงงาน โดยมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปวส.1 จำนวน 2 สาขาวิชา โดยมีความรวมมือกับ

สถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

        ดานการบริหารจัดการ   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบ

ประมาณของสถานศึกษา ท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

        ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตามนโยบายสำคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  ดังนี้ 

        1. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ปวส  2  สาขาวิชา 

        2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

        3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

    1.3 ขอที่ควรพัฒนา 

       -  

    1.4  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

        ควรสงเสริมสนับสนุน โครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

    1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

       สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากร

ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัมนาผู

เรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  โดยการจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงทางการศึกษา 

   1.2 จุดเดน 

       ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรามีผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย ดังนี้ 

     ระดับชาติ 

       1.  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร หัตถศิลปลายไทย ไดรับ

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง 

       2. สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว ไดรับ

รางวัล รองชนะเลิศ  2 ระดับเหรียญทอง 

     ระดับภาค 

       1.  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร หัตถศิลปลายไทย ไดรับ
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รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

      2. สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว ไดรับ

รางวัล  ชนะเลิศ 

      3. สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน พระบรมสาทิสลักษณพรอมกรอบประดับ

เปลือกหอยแมลงภู    ไดรับรางวัล Honor Awards 

    ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  

      1.  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร หัตถศิลปลายไทย ไดรับ

รางวัล ชนะเลิศ 

      2. สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน พระบรมสาทิสลักษณพรอมกรอบประดับ

เปลือกหอยแมลงภู    ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 

      3. สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว ไดรับ

รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 

   1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

     -  

   1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

       ควรมีโครงการ สงเสริม  สนับสนุน ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  งานวิจัย  เพิ่มมากขึ้น

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

  การสรางความเชื่อมั่น  หมายถึง ความสามารถทำใหเกิดความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับผูมีสวนเกี่ยวของและสถาน

ประกอบการ 

  ผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ  ไดแก  ผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนและหนวยงานภาครัฐ  

        วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา เปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาในกำกับของรัฐ  เปนวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมา

อยางยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  สถานศึกษาไดรับการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยในดานตางๆจนเปนที่

ยอมรับจากสังคม  ชุมชน  สถานประกอบการและบุคคลภายนอก  เรามุงเนนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู

ดานอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการบริการวิชาชีพแกสังคม  ทำนุบำรุง

ศิลปวัมนธรรมผานองคองคความรูและศาสตรตางๆอยางมีประสิทธิภาพจากคณะผูบริหาร  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สูผูเรียนและชุมชน นอกจากการผลิตและพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษาแลว วิทยาลัยสารพัดชาง

ฉะเชิงเทรายังสงเสริม เรื่องวิจัยและสรางผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนา

อุตสาหกรรมและประเทศชาติตอไปในอนาคต 

      วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการเปดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและตลาดแรงงานและแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  โดยเปดสอน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน  4  สาขาวิชา  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
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สูง(ปวส.) จำนวน  2  สาขาวิชา  ซึ่งเปนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สวนนอกระบบ มีหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น 5 รายวิชา ซึ่งผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

ปรัชญา  อัตลักษณ  และเอกลักษณ  ดังนี้ 

ปรัชญา       :   "ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  ล้ำเลิศปญญา  ใชเวลาสรางงานอาชีพ" 

อัตลักษณ    :    จิตสาธารณะ  มีทักษะวิชาชีพเปนเลิศ 

เอกลักษณ   :    บริการวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 

     วิธีดำเนินการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ  โดยมีการจัดการเรียนการ

สอนรวมกับถานประกอบการ ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาดานอาชีพ  เพื่อสรางการเชื่อมโยงหลักสูตรดานอาชีวศึกษา

กับภาคอุตสาหกรรม ทำใหการพัฒนาทักษะของนักเรียนสายอาชีวะตอบโจทยและตรงกับความตองการของภาค

อุตสาหกรรม  นอกจากน้ีการพัฒนาทักษะดานเทคนิคและอาชีพ  ยังสนับสนุนเรื่องการฝกงานของนักเรียน 

นักศึกษา เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูจากประสบกาารณจริง และเพ่ือสรางโอกาสดานอาชีพใหแกผูเรียน

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีการจัดการศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด  ดังนี้ 

   1. ผูสำเร็จการศึกษามีความรู  ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษระที่พึง

ประสงค 

      1.1 ผูสำเร็จการศึกษา  ปวช.  คิดเปนรอยละ   31.82  และ ปวส. คิดเปนรอยละ 58.54  สรุปรวมทั้ง 

ปวช.และปวส. คิดเปนรอยละ  38.58 

      1.2 ผูสำเร็จการศึกษา ทั้งปวช. และปวส. ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในรอบแรก คิดเปนรอยละ  

74.84 

      1.3 ผูสำเร็จการศึกษา  ทั้งปวช. และ ปวส. ที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( 

V-NET)  คิดเปนรอยละ 33.33 

   2. สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีองคความรูดานวิชาชีพ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และการสื่อสาร 

สอดคลองกับความตองการของหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน  ดังนี้ 

      2.1  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ มีผลงานสิ่งประดิษฐ  ดังนี้ 

            ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

           -  รางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  ชื่อผลงาน 

อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว 

           -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป     ชื่อผลงาน  

กะลาวิจิตร  หัตถศิลปลายไทย 

            ระดับชาติ ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  

           -  รางรองวัลชนะเลิศอันดับ 2  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ชื่อผล
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งาน อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว 

           -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป     ชื่อผลงาน  

กะลาวิจิตร  หัตถศิลปลายไทย 

      2.2  ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 มีงานทำใน สถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีะอิสระหรือศึกษาตอ  

     3. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพของชุมชน  โดยมีการเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เชน 

        - เสริมสวย 

        - ตัดผมชาย 

        - ผาและเครื่องแตงกาย 

        - อาหาร

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี( Best Practice) ของวิทยาลัยสารพัดชาง

ฉะเชิงเทรา คือ 

        ชื่อโครงการ    โครงการความรวมมือระหวาง วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา กับ เรือนจํากลาง

ฉะเชิงเทรา เปนการใหความรูดานวิชาการและวิชาชีพแกผูตองขัง 

     1. ความเปนมาและความสำคัญ 

  วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ในการจัดการ

อาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในดานวิชาชีพ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี ดานประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  และประเภทวิชาคหกรรม รวมกับเรือนจำ

กลางฉะเชิงเทรา ตกลงที่จะแสดงเจตนารมณรวมกัน เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  โดยการจัดการ

เรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรผูตองขังของเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ใหมีความรู ความสามารถและทัศนคติที่ดี 

การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามขอกำหนด ตามแผนงานและปฏิทินการดำเนินงานตามแตละโครงการ และ

มุงมั่นไปสูคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูสำเร็จการศึกษาเปนผูมีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียบกัน ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดเปาหมายความรวม

มือท่ีสำคัญ  4  ประการ คือ 

  1. ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรผูตองขัง ไดมีวุฒิการศึกษาในระดับฝมือ และเทคนิค 

  2. ความรวมมือในการจัดการฝกอบรมบุคลากรผูตองขัง ไดมีความรูและทักษะ เทาทันกับเทคโนโลยีใหม 

และวัฒนธรรมของสังคมโลก 

  3. ความรวมมือในการจัดทำสื่อ คนควา วิทยาการสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพณิช

ยกรรม และประเภทวิชาคหกรรม อยางมีประสิทธิภาพ 

  4. ความรวมมือในกิจกรรมอื่นๆตามที่หนวยงานทั้งสองเห็นสมควร 
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     2. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อสรางความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา รวมกัน ระหวาง วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรากับ

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 

  2. เพื่อสรางความรวมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากรผูตองขังไดมีความรู ความสามารถ และทัศนคติ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพณิชยกรรรม และประเภทวิชาคหกรรม มีวุฒิการอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 

  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรและผูตองขัง ไดมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองตามความตองการของตลาด

แรงงาน และอยูรวมกับสถานประกอบการไดอยางยั่งยืน 

  4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับฝมือ และระดับเทคนิค 

     3. กรอบแนวคิด    (ไมมี) 

              - 

     4. แนวทางในการดำเนินการ 

  1. วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีหนาที่ 

   1.1  ดำเนินการจัดอาจารยผูสอน 

   1.2  แนะนำกระบวนการเรียน  วิธีการสอนและการประเมินผลในรูปแบบตางๆ 

   1.3  จัดทำเอกสาร  สื่อการสอน  แหลงคนควาและคูมือทุกประเภท 

   1.4  สนับสนุนการฝกอบรมในสวนของการเพ่ิมเติมใหครบตามหลักสูตร 

   1.5  มอบใบรับรองผลการเรียนการจบหลักสูตร  ตามมาตรฐานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

   1.6  ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ  ตามที่ทั้งสองฝายจะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

  2. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา    มีหนาที่ 

   2.1  ประชาสัมพันธและรวบรวมจำนวนผูที่ตองการศึกษา  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   2.2  จัดสถานที่การปฐมนิเทศ  การนิเทศการสอน  การดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยไม

กระทบกิจการในหนวยงาน  โดยมีผูรับรองผลการปฏิบัติการทำงานของบุคลากรในหนวยงาน  และพิธีการมอบ

ประกาศนียบัตร 

   2.3  รวมกับวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา    ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ระบบ

ทวิภาคี  ในสาขาท่ีเกี่ยวของ  รวมทั้งจัดทำแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพ 

   2.4  สนับสนุนดานอาคารสถานที่และส่ิงอำนวยความสะดวกที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 

   2.5  ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ  ตามที่ทั้งสองฝายจะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

     5. ผลการดำเนินการ 

  ผูตองขัง มีความรู  ความสามารถและทัศนคติที่ดี และมุงมั่นไปสูคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูสำเร็จการ
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ศึกษาเปนผูมีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา   

ุ     6. ประโยชนท่ีไดรับ 

        ผูตองขัง มีความรู  ความสามารถและทัศนคติที่ดี และมุงมั่นไปสูคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูสำเร็จการ

ศึกษาเปนผูมีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 
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สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา 50/4  ม.1   ต. บางตีนเปด  อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา

  โทรศัพท 038-981214  โทรสาร 038-981210

  E-mail www.chpc2559@gmail.com  Website www.chpc.co.th

  ประวัติสถานศึกษา

   วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘  โดย ฯพณฯ ชิงชัย   

มงคลธรรม   เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและมีทานพระครูวิเชียร  คุณวณโณ  เจาอาวาสวัด   ไชยภูมิ

ธาราม  (วัดทาอิฐ)  สนับสนุนอนุญาตใหใชเชาที่ธรณีสงฆ  จำนวน เนื้อที่   ๒๔   ไร     ๑  งาน  ๒๐   ตารางวา 

พ้ืนท่ีตั้งอยูหมูท่ี ๑ ตำบลบางตีนเปด   อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐  บริเวณที่ตั้งของวิทยาลัย

สารพัดชางฉะเชิงเทรา  ใชพื้นท่ีธรณีสงฆ  ของกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม 

 ขนาดและท่ีตั้ง 

วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทราตั้งอยูเลขที่    ๕๐/๔  หมูที่  ๑  ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเปด  อำเภอ เมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย  ๒๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท   ๐๓๘– ๙๘๑๒๑๔  หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ –  

๙๘๑๒๑๐จำนวน เน้ือที่ ๒๔  ไร ๑ งาน   ๒๐   ตารางวา   ไดรับเงินงบประมาณกอสราง  ป ๒๕๓๘  จำนวน   

๓๓,๗๓๙,๙๐๐ บาท  โดยมีการกอสรางอาคาร ๖ รายการ ดังนี้ 

      อาคารสำนักงาน ( หอประชุุม)       ๑  หลัง 

      อาคารเรียนจ่ัวคู   ชั้นเดียว      ๑  หลัง 

      บานพักผูบริหาร        ๑  หลัง 

      บานพักครู – อาจารย  ๖  ยูนิต    ๓  หลัง 

      บานพักนักการภารโรง  ๒  ยูนิต   ๓  หลัง 

      อาคารเรียนและปฏิบัติงาน ๔ ชั้น   ๒         หลัง 

      โรงอาหาร              ๑  หลัง

  การจัดการศึกษา
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        วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีหลักสูตรที่เปดสอน ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

        ๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต         สาขางานยานยนต 

        ๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขางานไฟฟากำลัง 

        ๓ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

        ๔ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

        ๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขางานไฟฟากำลัง(เรือนจำ) 

        ๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต         สาขางานเทคนิคยานยนต(เรือนจำ) 

        ๒ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(เรือนจำ) 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทวิภาคี) 

        ๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขางานไฟฟากำลัง 

        ๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต         สาขางานเทคนิคยานยนต 

• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่นๆ 

        ๑ ประเภทวิชาคหกรรม ผาและเครื่องแตงกาย  

        ๒ ประเภทวิชาคหกรรม อาหารและโภชนาการ  

        ๓ ประเภทวิชาคหกรรม คหกรรมศาสตรทั่วไป เสริมสวย 

        ๔ ประเภทวิชาคหกรรม คหกรรมศาสตรทั่วไป งานตัดผมชาย 

 

  สภาพชุมชน

         เมืองฉะเชิงเทราถือกำเนิดข้ึนเมื่อใด ไมมีผูยืนยันไดแนชัด แตจากที่ตั้งของเมือง     นักโบราณคดี

สันนิษฐานวาริมฝงแมน้ำบางปะกงแหงนี้ เมื่อหลายพันปกอน นาจะเปนแหลงอารยะธรรมสำคัญแหงหนึ่งเชนเดียว

กับท่ีราบลุมแมน้ำอื่นๆ ซึ่งเปนแหลงพักพิงอาศัยของผูคนมาแตโบราณ และเมื่อมีการขุดคนพบโครงกระดูกและ

เครื่องประดับมีคาอายุกวา 5,000 ป ณ แหลงโบราณคดีโคกพนมดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเชื่อวาอยูใน

เขตการปกครองของเมืองฉะเชิงเทรามากอน จึงเกิดเปนหลักฐานวา ผูที่เคยอาศัยอยูในบริเวณนี้ในครั้งนั้น นาจะเปน

มนุษยโบราณสมัยกอนประวัติศาสตรทั้งหลายก็นาจะตั้งรกรากอยู ใกลเคียงกันตามชายฝงทะเลแถบนี้ จึงมีความเปน

ไปไดวา เจาของอารยะธรรมท่ีโคกพนมดีอาจจะเปนบรรพชนของผูสรางอารยะธรรมยุคสำริด อันเลื่องชื่อที่บานเชียง 

จังหวัดอุดรธานี 

     เม่ือลวงเขาสูสมัยประวัติศาสตร    แหลงอารยะธรรมลุมแมน้ำบางปะกงดูจะมีหลัดฐานชัดเจนขึ้น แตบานเมือง
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ในยุคตนพุทธกาล 

น้ีก็ยังมิไดรวมเปนลักษณะ “อาณาจักร” ที่มีราชธานี ณ ที่ใดที่หนึ่งเปนศูนยกลางการกครอง คงเปนเพียงการรวม

กลุมข้ึนเปน “แควน” หรือ “นครรัฐ” เล็กๆ กระน้ัน บทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจก็ไดเริ่มขึ้นแลว หากพิจารณาจาก

สภาพภูมิศาสตร ชุมชนศูนยกลางของอารยะธรรมกลุมแมน้ำบางปะกงนั้น นาจะเปนทางออกสูทะเลซึ่งสามารถ

ติดตอซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาและ วัฒนธรรมกับดินแดนโพนทะเล และในขณะเดียวกัน ก็สามารถนำพาสินคา

และวัฒนธรรมเหลาน้ันไปยังดินแดนภายในแผนดินใหญ ซึ่งอยูบริเวณที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่ราบ

ต่ำในกัมพูชา อันถือไดวาเปนบอเกิดแหงอารยะธรรมสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใตไดอยางสะดวก 

หลักฐานทางโบราณคดีท่ีคนพบไดในบริเวณนั้น ไมวาจะเปนสถาปตยกรรมหรือประติมากรรม ลวนแสดงวาชุมชน

แหงน้ีมีอายุตอเน่ืองยืนยาวหลายพันป และมีมนุษยอาศัยสืบเนื่องมาไมขาดสายตั้งแตยุคบรรพกาล 

     อยางไรก็ตาม ชื่อ “ฉะเชิงเทรา” ไดมาปรากฏอยางเปนเรื่องเปนราวครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในแผนดิน

ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (พ.ศ. 1991-2031) ฉะเชิงเทราไดรับบทบาทสำคัญในการปกครอง   ในฐานะหัว

เมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาที่อยูใกลราชธานีของประเทศ เชนเดียวกับราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม 

นครไชยศรี นครสวรรค ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก   ในสมัยของสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา บทบาทของ “เมือง” แหงนี้ในฐานะเพ่ือนรวมทุกขสุขของพี่นองชาวไทยเริ่มเห็น

ชัดเจนเปน รูปธรรมครั้งแรกดวยเหตุที่ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูใกลชายแดนเขมรแตไหน       แตไรมา เขมรมักถือโอกาส

ซ้ำเติมไทยโดยยกทัพมากวาดตอนผูคนอยูเนืองๆ ในเวลาที่ไทยเพลี่ยงพล้ำในการศึกกับพมา ในป พ.ศ. 2126 สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชจึงไดทรงเกณฑผูคนนับหม่ืน เสด็จกรีธาทัพไปตีเมืองละแวกเพื่อแกแคนเขมร การศึกครั้งนั้นเปน

ครั้งใหญท่ีมีการวางแผนรบอยางรอบครอบ และฉะเชิงเทราไดกลายเปนขุมกำลังและแหลงเสบียงสำคัญที่มีหนาที่

แจกจายเสบียงใหแกกองทัพหลวง ไมถึงสองรอยปใหหลัง ฉะเชิงเทราที่มีบทบาททางการเมืองอยางสำคัญใน

ประวัติศาสตรชาติไทยอีกครั้ง หน่ึง ในป พ.ศ. 2310 ซึ่งเปนปที่กรุงศรีอยุธยาแตกพายแกพมา พระยากำแพงเพชรผู

ซ่ึงในภายหลังไดข้ึนครองราชยเปนสมเด็จพระเจา ตากสินมหาราชไดชุมนุมพลพันเศษ เดินทัพจากกรุงศรีอยุธยาที่ลม

แลว หมายจะไปซองสุมกำลังที่เมืองจันทบุรีเพ่ือกอบกูชาติไทย ทัพไทยถูกทหารพมาติดตามมาดักที่บริเวณปากน้ำ

เจาโลซ่ึงเปนที่ตั้งเมือง ฉะเชิงเทราในขณะนั้นจึงเกิดปะทะกันข้ึนแตดวยชัยภูมิของเมืองอันเหมาะแก การทำสงคราม

กองโจรพระยากำแพงเพชรจึงสามารถตีทัพพมาแตกพายไปและเดินทางตอ ไปไดจนถึงที่หมาย และภายหลังจากที่

ฝกปรือทหารจนมีกำลังกลาแข็งแลวก็ไดนำกำลังโดยใช ฉะเชิงเทราเปนเสนทางหนึ่งในการเดินทัพเขาโจมตีพมาที่

เมืองธนบุรี แลวขึ้นไปตีคายโพธ์ิสามตนซึ่งเปนคายใหญของพมาที่อยุธยา ทำการกอบกูเอกราชใหกับชาติไทยไดเปน

ผลสำเร็จ  โฉมหนาใหมของเมืองนี้เริ่มชัดเจนข้ึนในชวงตนของกรุงรัตนโกสินทร โดนเฉพาะอยางยิ่งในรัชกาลของ

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว เพราะเปนเวลาที่ฉะเชิงเทราไดรับบทบาทในฐานะ “เมืองหนาดาน” ที่สำคัญ

แหงหน่ึงของชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อญวนเกิดฮึกเหิม หมายจะแยงชิงอำนาจในการปกครองเขมรและสถาปนา

กษัตริยเขมรจากไทย จนเกิดเหตุลุกลามกลายเปนสงคราม “อานามสยามยุทธ” ระหวางไทยกับญวนดำเนินไปไดราว 

1 ป คือในป พ.ศ. 2377 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหยายที่วาการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิม
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ซ่ึงตั้งอยูที่ปากน้ำเจาโล มาสรางกำแพงเมืองใหมที่บานทาไข แขวงเมืองฉะเชิงเทรา ชิดกับลำน้ำบางปะกง ซึ่งเปน

เสมือนกำแพงธรรมชาติท่ีปองกันศัตรูไดอยางดี หมายใหชวยรักษาเมืองหลวงใหพนภัยจากขาศึก กำแพงนี้นอกจาก

จะเปนปราการในการปกปองเมืองหลวงแลว ยังกลายเปนศูนยกลางอำนาจรัฐแหงใหมและเปนเครื่องแสดงอาณาเขต

ของเมือง ดวย ตอมาเมื่อเกิดการสรางบานแปลงเมืองใหมภายในกำแพง ความเปน “เมือง” ที่มีอาณาเขตแนนอน

ของฉะเชิงเทราจึงไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร “สมัยใหม” ของฉะเชิงเทราเริ่มตนในรัชกาลของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแหง ราชวงศจักรี เมื่อไทยไดเปดรับอารยะธรรมตะวันตกและเริ่มผันชีวิตความเปนอยู

รับ สถานการณโลก มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนานัปการเพื่อใหนานาชาติเห็นวา ไทยเปนประเทศ

ท่ีมีอารยะธรรมประเทศหน่ึง เมื่อลุถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อิทธิพลของมหาอำนาจ

ตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ยิ่งกวางขวาง กิจการภายในของไทยถูกคุกคามและแทรกแซง เปนอีกครั้งหนึ่งที่

ไทยพบกับภัยทางการเมืองในรูปแบบใหมที่รุนแรงดวย พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ไทยไดหันมาใชนโยบาย “การเมือง” นำหนา “การทหาร” และในขณะเดียวกันก็เรงพัฒนาบานเมืองใหทันสมัย 

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกดาน นำการปกครองระบบ “เทศาภิบาล” มาใชโดยรวบรวมเมืองตางๆ 

ข้ึนเปน “มณฑล” โดยยึดเอาลำน้ำเปนหลัก ฉะเชิงเทราก็ไดรวมมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาครั้งยิ่งใหญนี้

ดวย โดยใหรวมเขาเปนหน่ึงในมณฑลปราจีนในป พ.ศ. 2435 รวมกับเมืองปราจีนบุรี นครนายก พนมสารคาม มี

ลำน้ำบางปะกงเปนลำน้ำสายหลักและมีการวางผังเมืองอยางเปนระบบระเบียบ เปนครั้งแรก และเมื่อมีการขยาย

อาณาเขตโดยรวมเอาเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมืองบางละมุงเพิ่มเขาไปดวย ฉะเชิงเทราจึงกลายเปนที่วาการ

มณฑลแหงน้ีตั้งแตนั้นมา “มณฑลปราจีน” ในครั้งนั้นคือสัญลักษณของการตอสูเพื่อเอกราชของชาติในยุคของการลา

อาณานิคมอยางแทจริง ฉะเชิงเทราซ่ึงเปนที่วาการมณฑล ก็ไดกลายเปนตนฉบับของการปกครองที่กาวหนาและ

ม่ันคง ใหมณฑลอ่ืนๆ ไดถือเปนแบบอยางจวบจนยางเขาสูระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ.2475 เมื่อการปกครอง

ระบบ “เทศาภิบาล” ยุติลงและเริ่มมี  การใชพระราชบัญญัติวาดวย “ระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2476”  อำนาจปกครองจึงเริ่มกระจายสูสวนภูมิภาค คำวา “เมือง” ไดเปลี่ยนเปน “จังหวัด” มี “ผูวา

ราชการจังหวัด” เปนผูดูแลกิจการของเมือง มีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศ และ

ในป พ.ศ. 2495 ซ่ึงเปนปท่ีมีการตั้งภาคครั้งสุดทายของไทย ฉะเชิงเทราก็ไดรับเลือกเปนสถานที่ตั้งภาค มีเขตความ

รับผิดชอบ 8 จังหวัด นับเปนอีกบทบาทหน่ึงที่สำคัญในประวัติศาสตรของเมืองนี้

  สภาพเศรษฐกิจ

       จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนฐานดานการเกษตร เปนแหลงผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรในภูมิภาค และ

กรุงเทพมหานคร ประชาชนรอยละ 70 ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัด 

คิดเปนมูลคาประมาณ 12,856 ลานบาทตอป ผลผลิตที่สรางชื่อเสียงใหแกจังหวัดในดานพืช  ไดแก ขาว   มัน

สำปะหลัง  ออยโรงงาน มะพราว มะมวง และหมาก เปนตน ดานปศุสัตว ไดแก  ไขไก และสุกร ซึ่งเปนแหลงผลิต

มากท่ีสุดของประเทศ  ไกเน้ือ เปด และโคเนื้อ  ดานประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ อาทิเชน กุงกุลาดำ ปลาน้ำจืด 
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ปลาน้ำกรอย และกิจการประมงทะเล  สำหรับในดานอุตสาหกรรมนับวาศักยภาพคอนขางสูง มีนักลงทุนใหความ

สนใจลงทุนมาก มีการเคลื่อนยายฐานการผลิตจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียงมาลงทุนตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม 1,555 โรงงาน ปริมาณเงินลงทุน 377,145.81 

ลานบาท จำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 136,645 คน สวนใหญเปนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทางการเกษตร 

อุปกรณไฟฟา และอิเลคทรอนิกส  ชิ้นสวนรถยนตและประกอบรถยนต พลาสติก และผลิตภัณฑจากไม ฯลฯ 

โรงงานสวนใหญตั้งอยูในเขตอำเภอบางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสาคาม อำเภอบานโพธิ์ อำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว และอำเภอแปลงยาว ตามลำดับ มีนิคมอุตสาหกรรม 2 แหง สำหรับการ ทองเที่ยวของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีความโดดเดนเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงศิลป ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับประเทศและ

นานาชาติ  ไดแก องคหลวงพอพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรามีผูมาเยี่ยมเยือนทั้งสิ้น 155,869 คน คิดเปนรอยละ 

98.62 หรือ 153,719 คน เปนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย สวนผูเยี่ยมเยือนอีกรอยละ 1.38 หรือ 2,150 คน เปนผูเยี่ยม

เยือนชาวตางประเทศ คาใชจายของนักทองเที่ยวตอคนตอวัน เปนเงิน 1,157.59 บาท ทำใหเกิดรายไดจากการทอง

เท่ียวของนักทองเท่ียว เปนเงิน 24.988 ลานบาท 

  สภาพสังคม

       การคมนาคม    หมายถึงการเดินทางไปมาติดตอท้ังการสื่อสาร และการขนสงสินคา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สามารถแบงการคมนาคมออกเปน  การคมนาคมทางบก เปนการเดินทางไปมาติดตอคาขายโดยใชถนนเปนเสน

ทางการคมนาคมและใชยานพาหนะ รถยนต รถจักรยานยนต รถบรรทุก รถไฟ ในการเดินทางติดตอ ในจังหวัด

ฉะเชิงเทราสามารถเดินทางติดตอทางบกได 2 ทางคือ  

     1. ทางรถยนต   เปนการเดินทางติดตอกันโดยทั่วไป มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหวางอำเภอตางๆ และ

จังหวัดใกลเคียง มายังสถานีขนสงฉะเชิงเทรา โดยใชเสนทางหลัก  คือ  ทางหลวงสาย 304 หรือสายสุวินทวงศ     

ใชในการเดินทางติดตอกับอำเภอบางคลา อำเภอพนมสารคาม และยังสามารถเดินทางตอไปยังอำเภอสนามชัยเขต 

อำเภอทาตะเกียบ และใชติดตอกับจังหวัดใกลเคียงไดแกจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว  ทางหลวงสาย 314 

สายฉะเชิงเทรา บางปะกง ใชในการเดินทางติดตอกับอำเภอบานโพธิ์ อำเภอบางปะกง และสามารถเดินทางตอไป

จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  ทางหลวงสาย 315 สายฉะเชิงเทรา พนัสนิคม ใชในการเดินทาง

ติดตอกับอำเภอบานโพธิ์ และเดินทางติดตอกับจังหวัดชลบุรี  ทางหลวงสาย 331 แยกหนองปลาตะเพียน สัตหีบ   

ใชในการเดินทางติดตอกับอำเภอแปลงยาว และสามารถเดินทางไปสัตหีบ และจังหวัดระยองได  ทางสาย

ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว องครักษ ใชในการเดินทางติดตอกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และเดินทางตอไปกิ่งอำเภอ

คลองเข่ือน และเดินทางตอไปจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี  

      2. ทางรถไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรามีชุมทางรถไฟถึง 2 แหง คือท่ีชุมทางรถไฟฉะเชิงเทราและชุมทางรถไฟคลอง 

19  ดังนั้นการเดินทางโดยรถไฟจึงนิยมกันมากในจังหวัดซึ่งสามารถเดินทางไดดังนี้  จากชุมทางฉะเชิงเทรา - 

อรัญประเทศ สามารถเดินทางไป อำเภบางน้ำเปรี้ยว และเดินทางตอไปยังจังหวัดปราจีนบุรี 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 162 0 55 217

ปวช.2 154 0 44 198

ปวช.3 107 0 0 107

รวม ปวช. 423 0 99 522

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 6 6

ปวส.2 28 24 52

รวม ปวส. 28 30 58

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 207 50 24.15

ปวส.2 70 38 54.29
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ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

รวม 277 88 31.77

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 242 77 31.82

ปวส.2 82 48 58.54

รวม 324 125 38.58

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
3 3 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 11 11 10

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 11 11 10

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 6 4 4

เจาหนาที่ 10 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
8 - -

รวม ครู 28 26 24

รวมทั้งสิ้น 49 26 24

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 3 2 5
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ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

พาณิชยกรรม 1 0 1

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 4 2 6

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบัติการ 2

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 2

รวมทั้งสิ้น 8

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 3175050.00

งบดำเนินงาน 4323000.00

งบลงทุน 1000000.00

งบเงินอุดหนุน 4201475.00

งบรายจายอื่น 2389900.00
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ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

รวมทั้งสิ้น 15089425.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  ล้ำเลิศปญญา  ใชเวลาสรางงานอาชีพ

  อัตลักษณ

  นักเรียนดี  มีวิชาชีพเปนเลิศ  นำความรู  คูคุณธรรม

  เอกลักษณ

  บริการวิชาชีพ   อยางมีคุณภาพ

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

   " เพ่ิมโอกาส  ผลิต  และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  ใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด

แรงงาน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล "

  พันธกิจ

  1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใหหลากหลายตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความชำนาญเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ 

4. สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

5. พัฒนาระบบภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง

  เปาประสงค

  1. ผูเรียนมีสมรรถนะสามารถประกอบอาชีพได 

2. สถนศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชน  และสถานประกอบการ 

3. ผูเรียนคิด  วิเคราะห  สรางสรรคนวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐได 

4. ผูเรียนสามารถใชภาษษไทย  ภาษาตางประเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบอาชีพ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน  และสถานประกอบการ 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิจัย  สรางนวัตกรรม  และส่ิงประดิษฐดวยกระบวนการสังคมแหงการเรียนรู 

7. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
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8. ชุมชนไดรับบริการวิชาการ  และวิชาชีพตรงตามความตองการ 

9. สถานศึกษามีคุรภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

  ยุทธศาสตร

  1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

2. เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการอาชีวศึกษา 

4. เ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล

  กลยุทธ

  1. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาโดยพัฒนาหลักสูตร  แลกเปลี่ยนเรียนรู  และใชทรัพยากรทางการ

ศึกษารวมกับสถานประกอบการใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active  Learning) ที่สนับสนุนทักษะการคิด  ทักษะวิชีพ  และความสา

รถของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูอยางเทาเทียม 

3. ขยายความรวมมือกับทุกภาคสวนอยางเปนระบบดวยวิธีการที่ทันสมัยและหลากหลาย  ในดานการบริการ

วิชาการ  วิชาชีพ  แนะแนว  และประชาสัมพันธ  เพื่อสนับสนุนภาพลักษณและความเชื่อมั่นของชุมชนที่มีตอวิทย

ลัยฯ 

4. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหทันสมันสมัยโดยความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน  เพื่อสนับสนุนใหผู

เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  มีรายไดระหวางเรียน  พรอมตอการประกอบอาชีพ  และสามารถศึกาาจนจบการ

ศึกษา 

5. พัมนาสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกของวิทยาลัยใหสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูดานวิชาชีพของ

ชุมชน 

6. สงเสริมการบริหารจัดการงานของวิทยาลัยอยางเปนระบบโดยใชวงจร PDCA  บูรณาการทรัพยากร  เทคโนโลยี

สารสนเทศ  และความรวมมือจากทุกภาคสวน 

7. ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลโดยวางแผนอยางเปนระบบ  เพ่ือสรางเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติ

ตน  และขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

เขารับการประเมินในโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน

อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

ภาคตะวันออก

และ

กรุงเทพมหานคร

เขารับการประเมินในโครงการสงเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน

อาชีวศึกษา ระดับชาติ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

ภาคตะวันออก

และ

กรุงเทพมหานคร

รับรางวัลองคการมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง สถานศึกษาขนาดเล็ก ในการ

ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

ภาคตะวันออก

และ

กรุงเทพมหานคร

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

อุปกรณืชวยใหไกสุกเร็ว รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กะลาวิจิตร หัตถศิลปลายไทย รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว ชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กะลาวิจิตร หัตถศิลปลายไทย รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพัชริดา ตันฮก 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป งานไมแกะสลักใตรมพระบารมี

รองชนะ

เลิศ
ภาค

ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร

นางสาวพัชริดา ตันฮก 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป งานไมแกะสลักใตรมพระบารมี

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวรวุฒิ สืบสมาน 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป รูปภาพจำลองพระอุโบสถวัดโสธรว

รารามวรวิหาร

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพิพัฒน บุญฉิม 

สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน เครื่องเพิ่มอากาศ super

save

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวพัชริดา ตันฮก 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป งานไมแกะสลักใตรมพระบารมี

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพัชริดา ตันฮก 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร

หัตถศิลปลายไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพิพัฒน บุญฉิม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน

อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีว

ศึกษษ

นายพิพัฒน บุญฉิม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน

อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชริดา ตันฮก 

สิ่งประดิิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร

หัตถศิลปลายไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพัชริดา ตันฮก 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร

หัตถศิลปลายไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวรวุฒิ สืบสมาน 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน พระบรม

สาทิสลักษณพรอมกรอบประดับเปลือกหอยแมลงภู

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพิพัฒน บุญฉิม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน

อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวัชรพล ซิ้มเทียม 

การแขงขันทักษะจักรยานยนตเครื่องยนตเล็ก

รางวัลอื่น

ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอนุสรณ พุฒทองคำ 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป งานไมแกะสลักใตรมพระบารมี

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพงศธร ชาติน้ำเพชร 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป รูปภาพจำลองพระอุโบสถวัดโสธรว

รารามวรวิหาร

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายธีรกานต จันทรศิริ 

สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน เครื่องเพิ่มอากาศ super

save

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอนุสรณ พุฒทองคำ 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป งานไมแกะสลักใตรมพระบารมี

รองชนะ

เลิศ
ภาค

ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร

นายอนุสรณ พุฒทองคำ 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป งานไมแกะสลักใตรมพระบารมี

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายรณรงค เตี้ยมณี 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร

หัตถศิลปลายไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายดนุพร สินกระสัง 

สิ่งประดิิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน

อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายดนุพร สินกระสัง 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน

อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรณรงค เตี้ยมณี 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร

หัตถศิลปลายไทย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรณรงค เตี้ยมณี 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร

หัตถศิลปลายไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศักสิทธ์ิ สูแพะ 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน พระบรม

สาทิสลักษณพรอมกรอบประดับเปลือกหอยแมลงภู

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีว

ศึกษษ

นายดนุพร สินกระสัง 

สิ่งประดิษฐประเเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน

อุปกรณชวยใหไกสุกเร็ว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน

ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู

เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

หรือทำงานโดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ดังนี้  

     1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

         1.1.1 เชิงปริมาณ 

 

        - ระดับชั้นปวช.3  มีจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร จำนวน 107 คน ผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชีพจำนวน 74  คน 

        - ระดับชั้นปวส.2 มีจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร  จำนวน  52  คน ผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจำนวน  45  คน 

 

          1.1.2 เชิงคุณภาพ 

          - ผูเรียนระดับ ปวช.3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  คิดเปนรอยละ 

69.16 

          - ผูเรียน ระดับ ปวส.2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก คิดเปนรอยละ 

86.54 

          - รวมผูเรียนทั้งหมดจำนวน  159  คน  ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจำนวน  

119  คน คิดเปนรอยละ  74.84 

            

          1.1.3 ผลสะทอน 
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               วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรามีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความ

รู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนเปนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน  

สงผลใหผูเรียนไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา เขาทำงาน 

 

     2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) 

        1.2.1  เชิงปริมาณ 

 

       - ระดับชั้นปวช.3  มีผูเขาสอบจำนวน 21 คน มีจำนวนผูเรียนที่ไดคะแนน V-NET 

ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จำนวน       8     คน 

       - ระดับชั้นปวส.2  มีผูเขาสอบจำนวน 18 คน มีจำนวนผูเรียนที่ไดคะแนน V-NET 

ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จำนวน       5     คน   

       หมายเหตุ เนื่องดวยวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการจัดการเรียนการสอนรวมกับ

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทำใหในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส .2 ในเรื่อนจำกลางฉะเชิงเทราไมสามารถดำเนินการสอบได

 

        1.2.2  เชิงคุณภาพ 

         - ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 38.09 

         - ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเปนรอยละ 27.78 

        - ดังนั้นผูเรียนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่เขาสอบ 39 คน  มีจำนวนผูเรียนที่ได

คะแนน V-NET ตั้งแตคาเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป จำนวน  13 คน คิดเปนรอยละ    33.33 

        1.2.3 ผลสะทอน 

           วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา ใหความสำคัญกับนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขารับ

การทดสอบ V-NET โดยมีการจัดดำเนินการทบทวนองคความรูในแตละสาขาการเรียน ซึ่งการ

ทดสอบ V-NET เปนการใชทักษะการคิดวิเคราะห หลักการเหตุและผล และพื้นฐานทางดาน

ทักษะวิชา  รวมทั้งการสื่อสาร ในปตอไปวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา จะพัฒนารูปแบบการ

เรียนรูในรายวิชาทฤษฎีใหเกิดการเรียนรูแบบ Active Learning  ใหครบทุกรายวิชา เพื่อใหผู

เรียนเกิดทักษะและประสบการณในการคิดวิเคราะหมากขึ้น
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4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ปการศึกษา  2562  วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่

จำเปนในศตวรรษที่ 21  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  และการดำรงชีวิตอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีสุขภาวะที่ดี  ดังนี้ 

     1.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

        1.1.1 เชิงปริมาณ 

         

      - ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ

อิสระ  จำนวน    65    คน 

      - ผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ       

จำนวน     -        คน 

        1.1.2 เชิงคุณภาพ 

        วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพ เทียบกับกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ ............ 

      - มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา   ตามเกณฑการประเมินที่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนด ไดรับผลการประเมิน ระดับ 3  ดาว ในระดับ

จังหวัด 

         1.1.3 ผลสะทอน 

           วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน

ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการ

พัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

     1.2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

          1.2.1  เชิงปริมาณ 

           วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทราไดสงนักเรียนเขารวมแขงขันดังนี้ 

            1 เขารวมแขงขัน "โครงการการแขงขันทักษะฝมือชาง ป 2562" :ซึ่งจัดโดยบริษัท  
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ฮีโนมอเตอรเซลล(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชัยรัชการ(กรุงเทพ) จำกัด  

            2. เขารวมแขงขันทักษะพื้นฐานสะเต็มศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในหัวขอ Make a Roller Coaster 

          1.2.2 เชิงคุณภาพ 

               1 เขารวมแขงขัน "โครงการการแขงขันทักษะฝมือชาง ป 2562" :ซึ่งจัดโดย

บริษัท  ฮีโนมอเตอรเซลล(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชัยรัชการ(กรุงเทพ) จำกัด  

              2. เขารวมแขงขันทักษะพ้ืนฐานสะเต็มศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในหัวขอ Make a Roller Coaster 

           1.2.3 ผลสะทอน 

              วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา

ทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  

จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติ

ไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผูอื่น  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึก

รักษสิ่งแวดลอม  ดังนี้ 

     1.1  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

         1.1.1 เชิงปริมาณ  

            - จำนวนผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 แรกเขา   242    คน สำเร็จการศึกษา    77     

คน 

            - จำนวนผูเรียนระดับชั้น ปวส.2 แรกเขา    82    คน สำเร็จการศึกษา    48     

คน 

         1.1.2 เชิงคุณภาพ 

            - ผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 คิดเปนรอยละ  31.82 

            - ผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้น  ปวส.2 คิดเปนรอยละ  58.54 

          ดังนั้น ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีผูสำเร็จการศึกษา
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ปวช.3 และปวส.2 จำนวน 125 คน คิดเปนรอยละ 38.58 

         1.1.3  ผลสะทอน 

           ในปการศึกษา 2562  วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีการพัฒนาระบบดูแลชวย

เหลือและแนะแนวผูเรียนใหสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  ดังนี้ 

    1.  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยการเยี่ยมบานนักเรียน และสัมภาษณเปนราย

บุคคล 

    2.  การคัดกรองนักเรียน โดยคัดกรองนักเรียน เปน 2 ประเภท คือนักเรียนกลุมเสี่ยงและ

กลุมปกติ 

    3.  สงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆเพือใหความรูและสงเสริมทักษะใหกับนักเรียน 

    4.  ปองกันและแกไขปญหา  กำหนดมาตรการเฝาระวัง เชิญวิทยากรภายนอกใหความรู 

จัดบุคลากรประจำตามจุดเสี่ยง การตรวจสุขภาพ 

การดูแลและแนะแนวผูเรียน  และการมีงานทำและการศึกษาตอของผูสำเรจการศึกษา  โดย

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  และงานครูที่ปรึกษา  ดำเนินการโครงการปฐมนิเทศ

นักเรียน  นักศึกษาใหม  ปวช.1 ,ปวส.1  มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  นักศึกษา  ในการ

เรียน และการเขารวมกิจกรรม และแจงผูปกครองผาน SMS และ ไลน  มีโครงการประชุมผู

ปกครอง มีการดำเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีการจัดสรรทุนการศึกษา  

มีโครงการแนะแนวศึกษาตอ แนะแนวอาชีพและจัดหางานใหกับนักเรียน นักศึกษา พรอมทั้ง

ติดตามการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา มีโครงการปจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา มีการจัด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผูสำเร็จการศึกษา  

วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการจัดเก็บขอมูลผูสำเร็จการศึกาาที่ไดงานทำ  ศึกษาตอ และ

ประกอบอาชีพ ซึ่งงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานไดดำเนินการวางแผนจัดทำโครงการ 

กิจกรรมตางๆ  เชน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและแนะแนวการศึกษาตอใหกับนักเรียน นักศึกษา 

ท่ีจะสำเร็จการศึกษา ดำเนินโครงการปจฉิมนิเทสเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาด

แรงงานของผูสำเร็จการศึกษา มีการสำรวจขอมูล เบ้ืองตนของนักเรียน นักศึกษากอนสำเร็จ

การศึกษา ดำเนินโครงการติดตามผลการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา เพื่อสำรวจสถานะของ

นักเรียน นักศึกษา หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีวิธีการติดตามที่ หลากหลายรูปแบบ เชน 

ทางไปรษณีย ทางโทรศัพท ครูที่ปรึกษา เมื่อไดขอมูลการไดงานทำ ศึกษาตอ และประกอบ

อาชีพของผูสำเร็จการศึกษาแลว  งานแนะแนวฯ จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตอ

คุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลจากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสำเร็จการ

ศึกษาไปทำงาน จากสถานศึกษาที่ผูสำเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ จากบุคคล  สถานประกอบ

การ หนวยงานที่รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จการศึกษา 
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    ทำใหในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา 

      มีจำนวนผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 แรกเขา   242    คน สำเร็จการศึกษา    77     คน 

      มีจำนวนผูเรียนระดับชั้น ปวส.2 แรกเขา    82    คน สำเร็จการศึกษา    48     คน 

หมายเหตุ  เนื่องดวย วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทราไดจัดการเรียนการสอนรวมกับเรือนจำ

กลางฉะเชิงเทรา ทำใหกิจกรรมการดูแลและแนะแนวผูเรียนไมครอบคลุม 

  

     1.2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

         1.2.1 เชิงปริมาณ 

                จำนวนผูเรียนระดับชั้น ปวช. ทั้งหมดของวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  81   

คน  มีผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค จำนวน  78   คน 

                จำนวนผูเรียนระดับชั้น ปวส. ทั้งหมดของวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  24  

คน  มีผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค จำนวน  20  คน 

          หมายเหตุ เนื่องดวยวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรามีการจัดการเรียนการสอนรวมกับ

เรื่อนจำกลางฉะเชิงเทรา ทำใหในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไมสามารถดำเนินการได (จำนวน

นักเรียน ไมรวมกับนักเรียนกลุมเรือนจำ) 

          1.2.2 เชิงคุณภาพ 

               ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ระดับชั้นปวช. คิดเปนรอย

ละ 96.30 

               ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ระดับชั้นปวส. คิดเปนรอย

ละ  83.33 

              ดังน้ัน ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ระดับชั้นปวช. ปวส. 

คิดเปนรอยละ 93.33 

          1.2.3 ผลสะทอน 

            วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ  

ซ่ือสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปน

กัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก  ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัมนา

ภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลใหเปนที่

ชื่นชมขององคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ดังน้ี 

    1. โครงการจิตอาสาทำความดีถวายในหลวง 

    2. โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เครือขาย และสรางภาวะการเปนผูนำ 
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    3. โครงการพัมนาทักษะชีวิต  คานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูเรียนกอนเขา

เรียน(เขาคายคุณธรรม  จริยธรรม) 

    4. โครงการกีฬาสีภายในเสริมสรางศักยภาพการเปนนักเรียน นักสึกษาอาชีวะดานกีฬาตาน

ยาเสพติด 

    5. โครงการอาชีวะตานยาเสพติด(วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา) 

    6. โครงการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในสังคม 

     

     1.3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

        1.3.1  เชิงปริมาณ 

           - ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561  จำนวน 50 คน  

ศึกษาตอจำนวน 14 คน  มีงานทำ 8 คน 

           - ผูเรียนระดับชั้น ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561  จำนวน 38 คน  

ศึกษาตอจำนวน  - คน  มีงานทำ - คน 

        1.3.2 เชิงคุณภาพ 

           - ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561  จำนวน และมี

งานทำหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 44 

           - ผูเรียนระดับชั้น ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561  จำนวน และมี

งานทำหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ  - 

         หมายเหตุ  เนื่องดวยวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรามีการจัดการเรียนการสอนรวมกับ

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทำใหมีอุปสรรคในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาจึงไมสามารถทำได

อยางเต็มศักยภาพเนื่องจากผูเรียนยายเรือนจำ พนโทษ ในระหวางเรียน และสำเร็จการศึกษา

แลว  

        1.3.3  ผลสะทอน 

           วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทั้งดานความรู 

ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และ

เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ

  2) จุดเดน

  ผูสำเร็จการศึกษามีความรูในสาขาวิชาตรงตามตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการตองการ 

โดยผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในรอบแรกรอยละ 74.84 ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา(V-NET) รอยละ 33.33 มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด โดยมี
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ผลการประเมินระดับ 3 ดาว สถานศึกษาประสบความสำเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผูเรียน สงผลใหผูสำเร็จการ

ศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดดาน ความรู ดานทักษะและการ

ประยุกตใช และดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. การสงเสริมผูเรียนดานทักษะภาษา  ดานทักษะการคิดวิเคราะห  และการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

2. การสงเสริมผูเรียน ดานความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และการตรงตอเวลา 

3. ปรับปรุงระบบการดูแลแนะแนวผูเรียนใหมีความเข็มแข็งมากข้ึน 

4. ควรปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนในรายวิชาทฤษฎี เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูจากประสบการณจริง ดวยการจัดการ

เรีนรูโดยการทำกิจกรรม Active Learning ซึ่งจะทำใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห เขาใจหลักการเหตุและผล  

รวมทั้งเกิดทักษะดานการสื่อสารมากย่ิงข้ึน 

5. เพ่ิมจำนวนผูเรียนท่ีมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหมากขึ้น 

6. ควรจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย(อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการฯ เพื่อยกระดับผลการประเมินการจัด

กิจกรรม ในระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. ควรปรับพ้ืนฐานผูเรียน ดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสำเร็จ

การศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับ

ชาติ 

2. จัดอบรมครู เพื่อสรงความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผูเรียน  รวมถึงการสรางความเขาใจกับผู

ปกครอง 

3. สรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูเรียน 

4. จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยการใชกิจกรรม Active Learning ใหกับครูผูสอน เพื่อนำไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

5. จัดโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระใหกับนักเรียน นักศึกษา 

6. จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย(อวท.) ใหกับคณะกรรมการองคการฯ เพ่ือยกระดับผลการประเมินการจัดกิจกรรม ในระดับ

จังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปน

หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุง

รายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  และมีการสงเสริมสนับสนุน

ใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  และนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนอยาางมีคุณภาพ เพือพัฒนาผูเรียน  ดังนี้ 

    1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

       1.1.1 เชิงปริมาณ 

          วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง

เปนระบบ จำนวน 4 ประเด็นการประเมิน 

       1.1.2 เชิงคุณภาพ 

           วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานมรรถนะอยางเปน

ระบบ จำนวน 4 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

           1. สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

           2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนา

หรือการปรับปรุงหลักสูตร 

           3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับ

สถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

           4. สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 

        1.1.3 ผลสะทอน 

          วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสำรวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา มีการ

สงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อใหผูเรียนมี

สมรรถนะสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

และชุมชน สอดคลองกับความตองการของผูเรียน เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เนนการปฏิบัติ

จริง และผูเรียน/ผูสำเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ มีทักษะ ในการปฏิบัติงาน  
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      1.2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  

หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

        1.2.1 เชิงปริมาณ 

            - วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีสาขางานในระดับปวช. จำนวนทั้งสิ้น 4 สาขา

งาน และมีสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 2 สาขางาน 

            - วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีสาขางานในระดับปวช. จำนวนทั้งสิ้น 2 สาขา

งาน และมีสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 1 สาขางาน   

        1.2.2 เชิงคุณภาพ 

           - มีสาขางานในระดับชั้น ปวช. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ  50 

           - มีสาขางานในระดับชั้น ปวส. ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ  50 

          ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีสาขางาน ระดับ ปวช. และปวส. ที่มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ  50 

        1.2.3 ผลสะทอน 

          วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โดยมีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาในระบบ

ทวิภาคี และการศึกษาในระบบทวิศึกษา แตยังไมมีการพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกสาขางาน 

และไมมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ไดจากการพัฒนาให

เกิดความตอเนื่อง  

      ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม   จำนวน   1   

หลักสูตร 

     วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทราเห็นความสำคัญในการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นฐานสมรรถนะโดยฝายวิชาการ มีโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีความ

ตองการผลิตและพัฒนากำลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ และมีโครงการนิเทศ
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ภายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำ ปรึกษาในการจัดทำแผนการ

เรียนรูแบบฐานสมรรถนะ  สถานศึกษาไดนิเทศครูผูสอนทุกคน  เพื่อแนะนำการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูแบบสมรรถนะเพื่อใหการเรียนการสอนวิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวน

ตามเกณฑที่กำหนด  ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง  เพื่อเปนผูพรอมทั้งดาน

คุณธรรม  จริยธรรม และความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญ  ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน  ตามหลักสูตร  

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร  สงเสริม  สนับสนุน  กำกับ  

ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ  ดังนี้ 

     1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรุูสูการปฏิบัติ 

         1.1.1 เชิงปริมาณ 

          วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรามีการสงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอน จัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

         1.1.2 เชิงคุณภาพ               

        วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

         1. ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ 

         2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม คานิยม  คุณลักษณะที่

พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ

เรียนรูที่หลากหลาย  เชน PJBL  Active Learning  STEM Education เปนตน 

         4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ  เครื่องมือ  อุปกรณ  และเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอน 
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         5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  

ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

         1.1.3 ผลสะทอน 

           วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู

การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมผูเรียนทั้งดาน

ความรู ทักษะ  และคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและเปนที่

ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ 

     1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

         1.2.1 เชิงปริมาณ 

             วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีครูผูสอนทั้งหมด  28  คน และมีจำนวนครูผู

สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนจำนวน  28  คน 

         1.2.2 เชิงคุณภาพ 

             วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีจำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู

การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ 100 

        1.2.3 ผลสะทอน 

             วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู

การปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมทั้ง

ดานความรู ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

และเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

 

     1.31 ) การจัดการเรียนการสอน 

       1.3.1 เชิงปริมาณ 

            - วิทยาลัยฯมีครูผูสอนทั้งหมด  22  คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 

20 คน 

            - วิทยาลัยฯมีครูผูสอนทั้งหมด  22  คน มีครูที่แผนการจัดการเรียนรูครบทุก

รายวิชาท่ีสอนจำนวน 16 คน 

            - วิทยาลัยฯมีครูผูสอนทั้งหมด  22  คน มีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตาม

แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
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จริง จำนวน 22 คน 

            - วิทยาลัยฯมีครูผูสอนทั้งหมด  22 คน มีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี

ทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 22  คน 

            - วิทยาลัยฯมีครูผูสอนทั้งหมด  22 คน มีครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 22 คน 

       1.3.2 เชิงคุณภาพ 

            - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 90.91 

            - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปนรอย

ละ  72.73 

            - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  คิดเปนรอยละ 100 

            - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง

เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

            - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหา

การจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

        1.3.3 ผลสะทอน 

            วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่

สอน  โดยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน  ซึ่ง

จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มีการ

วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  มีการใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  แหลง

เรียนรู  และทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  สงผล

ใหผูเรียนมีความรู  ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

     1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

       1.4.1 เชิงปริมาณ 

           - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน มีครูที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 

จำนวน  22  คน 

           - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน มีครูที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำ

ชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน จำนวน  22  คน 

           - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน มีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จำนวน 22 คน   

           - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน มีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมี
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ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน  จำนวน  22 คน 

           - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน มีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล

ดานการเรียนและดานอื่นๆ จำนวน   22  คน 

       1.4.2 เชิงคุณภาพ 

           - วิทยาลัยฯ มีครูที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ 100 

           - วิทยาลัยฯ มีครูที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปน

ปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100 

           - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรู  คิดเปนรอยละ 100 

           - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 

คิดเปนรอยละ 100 

           - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ  

คิดเปนรอยละ 100 

       1.4.3 ผลสะทอน 

         วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทราสงเสริม  สนับสนุน ใหครูผูสอนมีการจัดทำขอมูลผู

เรียนเปนรายบุคคล  มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา บริหารจัดการ

ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  เสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน  

ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ สงผลใหผูเรียนมีความรู  ทักษะ 

และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

       1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

          1.5.1 เชิงปริมาณ 

               - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน มีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและ

เขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 22  คน 

               - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน มีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยาง

นอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 22 คน 

               - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน มีครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 22 คน 

               - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน มีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน  13 คน 

               - วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนทั้งหมด 22 คน ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จำนวน 13 คน 
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             1.5.2 เชิงคุณภาพ 

               - วิทยาลัยฯ  มีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

คิดเปนรอยละ 100 

               - วิทยาลัยฯ  มีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป คิด

เปนรอยละ 100 

               - วิทยาลัยฯ  มีครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100  

               - วิทยาลัยฯ  มีครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

คิดเปนรอยละ 59.09 

               - วิทยาลัยฯ  มีครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 59.09 

              1.5.3 ผลสะทอน 

               วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา   มีครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขา

รวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ  ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนา

วิชาชีพ  มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน  มีผลงานจากการ

พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ผลงาน  หรือนวัตกรรม  ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร  สง

ผลใหผูเรียนมีความรู  ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด

แรงงาน 

       1.6) การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

           1.6.1 เชิงปริมาณ 

            วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการ

จัดการเรียนการสอนทั้งหมด  จำนวน  10  หองเรียน มีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน  การสืบคน  และพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ จำนวน 1 หองเรียน 

           1.6.2 เชิงคุณภาพ 

            วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 10  

           1.6.3 ผลสะทอน 

            วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อสง

เสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน  การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการ
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เรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มตามศักยภาพ เพ่ือชวยสงเสริมผูเรียนใหมีความรู มีคุณภาพเปน

ท่ีตองการของตลาดแรงงาน

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ปการศึกษา  2562  วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา บริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดลอม  

ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ  สื่อ แหลง

เรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ  และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็ม

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

     1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

      1.1.1 เชิงปริมาณ 

         การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของ

วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

       1.1.2 เชิงคุณภาพ 

         วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 

         1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา 

         2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดาน

ตางๆ 

         3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

         4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสา

สนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา 

       1.1.3 ผลสะทอน 

        ผูบริหารวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา จัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการ

บริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช

ขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสาสนเทศมีประสิทธิภาพ 

และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัย

สารพัดชางฉะเชิงเทรา เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

     1.2) อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงานหรืองานฟารม 
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       1.2.1 เชิงปริมาณ 

         วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีปจจัยพื้นฐานดาน อาคารสถานที่  หองเรียน  หอง

ปฏิบัติการ  โรงฝกงานหรืองานฟารม จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

        1.2.2 เชิงคุณภาพ 

         วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีปจจัยพื้นฐานดาน อาคารสถานที่  หองเรียน  หอง

ปฏิบัติการ  โรงฝกงานหรืองานฟารม จำนวน 5 ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

          1. มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนา

ดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

          2. มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนื อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม  

          3. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน 

โครงการที่กำหนด 

          4. มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง

การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอำนวยความสะดวก ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

          5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวก ใหสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา 

        1.2.3 ผลสะทอน 

         วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา ดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง

อำนวยความสะดวก ใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อ

ตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

 

     1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

        1.3.1 เชิงปริมาณ 

           วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีปจจัยพ้ืนฐาน ดานระบบสาธารณูปโภค ทั้ง 5 

ประเดนการประเมิน 

        1.3.2 เชิงคุณภาพ 

           วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีปจจัยพ้ืนฐานดานระบบสาธารณูปโภค ดังนี้ 
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           1. มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา (ระบบสงกำลัง , ระบบ

ควบคุม , ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม , 

สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย) 

           2. มีระบบปะปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 

           3. มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มี

ระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

           4. มีระบบการสื่อสารภายใน  และภายนอกที่ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว 

           5. มีระบบรักษาความปลอดภัย 

         1.3.3 ผลสะทอน 

     วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบการ

สื่อสาร ระบบคมนาคม รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผู

เรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา สงผลใหวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรามีสภาพแวดลอมที่

ดี เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู 

     1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

       1.4.1 เชิงปริมาณ 

          วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีปจจัยพ้ืนฐานดานแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  

จำนวน  3 ประเด็นการประเมิน 

       1.4.2 เชิงคุณภาพ 

          วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีปจจัยพ้ืนฐานดานแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

ดังน้ี 

          1.  มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอ

เน่ือง 

          2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา คนควา ของ

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน หรือผูสนใจ    

          3.  ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

        1.4.3 ผลสะทอน 

       วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการที่มีความพรอมและ

เพียงพอสำหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสง

เสริมการเรียนรู สงผลใหวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทราเปนชุมชนแหงการเรียนรู  เปนที่
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ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ 

     1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

        1.5.1 เชิงปริมาณ 

       วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีปจจัยพื้นฐาน ดานระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ครบจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

         1.5.2 เชิงคุณภาพ  

      วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีปจจัยพ้ืนฐาน ดานระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

           1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 

           2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 

           3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 

           4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

           5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

        1.5.3 ผลสะทอน 

       วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความ

สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาาณ เกิดการเชื่อม

โยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นทีเกี่ยวของ สงผลใหวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทราเปนชุมชนแหง

การเรียนรู  เปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา  ไดดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กไกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดย

ความรวมมือของผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน  รวมทั้งการชวยเหลือ  สง

เสริม สนับสนุนจากผูปกครอง  ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ

และเอกชน ดังนี้ 

    1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 
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        1.1.1 เชิงปริมาณ 

           วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้ง 5 ประเด

นการประเมิน 

        1.1.2 เชิงคุณภาพ 

            วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกาาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะ

กรรมกากรการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

    ขั้นท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

            - สำรวจความพรอมของสถานประกอบการ  หนวยงาน  องคการ  ในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 

            - ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ(MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

    ขั้นท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

            - จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวม

กับสถานประกอบการ 

            - ประชาสัมพันธ  แนะแนวผูเรียน 

    ขั้นท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

            - คัดเลือกผูเขาเรียน 

            - ทำสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน  การประชุมผูปกครอง 

            - จัดทำแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 

            - จัดการเรียนการสอนหรือฝกอาชีพ 

    ขั้นท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

            - นิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

            - วัดผลและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

    ขั้นท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

            - การสำเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งในปการศึกษา 2562  

วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีนักศึกษาระบบทวิภาคีจำนวน  30  คนโดยเปน ปวส1. 

จำนวน  6  คน  ปวส.2 จำนวน 24  คน 

            - การติดตามผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

       1.1.3 ผลสะทอน 

          การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการดำเนิน
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การอยางมีระบบและขั้นตอน ทำใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผล

ใหวิทยาลัยฯเปนที่ยอมรับขององคกร หนวยงานภานนอกและสถานประกอบการ

  2) จุดเดน

  สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร  สถานประกอบการรวมจัดการเรียนการสอน รับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกอาชีพ  มีการจัดการเรียนการ

สอนระบบทวิภาคี จำนวน 2 สาขาวิชา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 

2. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. ควรมีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่ม

เติมเพิ่มมากข้ึน

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการสรางความรวมมือกับบุคล  ชุมชน  

องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการ

ศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรูดังนี้ 

     1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

        1.1.1 เชิงปริมาณ 

            ผูบริหารวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ท้ัง 5 ประเด็นการประเมิน 

        1.1.2 เชิงคุณภาพ 
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            ผูบริหารวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ดังน้ี 

            1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

            2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัมนาสถานศึกษา 

            3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

            4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

            5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

         1.1.3 ผลสะทอน 

     ผูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามี

สวนรวม ในการกำหนดมาาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจำป หรือแผนปฏิบัติงานประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดำเนินโครงการของสถาน

ศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา โดยไดดำเนินการบริหารงานโดบเปดโอกาสใหบุคลากร คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาดังนี้ 

     การบริหารโดยครูมีสวนรวม 

     การบริหารโดยครูมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหครูไดรวมคิด  รวมทำ  รวมประเมินผล 

และรวมพัฒนางานเพ่ือปรับปรุงงานใหดีข้ึน โดยใหครูมีสวนรวมดังนี้ 

       - การจัดใหครูเปนคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

       - คณะกรรมการปกครองและดูแลนักเรียน 

       - คณะกรรมการพัฒนาคณุและบุคลากร  เพ่ือใหครูไดมีสวนรวมคิด  รวมทำเพื่อการ

พัฒนาครูพัฒนางาน 

       การบริหารโดยผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวม 

      วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทราเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียน และชุมชนมีสวนรวมใน

การบริหารวิทยาลัย  ดังนี้ 

       1. มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร  ไดแก การ

แสดงความคิดเห็นในการประชุมผูปกครองนักเรียน แสดงความคิดเห็นผานการตอบ

แบบสอบถาม 

       2. มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  รวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบวิทยากร
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บุคคลภายนอก 

       3. มีสวนรวมรับผิดชอบ ชวยเหลือสนับสนุน ดานทรัพยาการ วัสดุ เงิน เปนตน 

     

     1.2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

        1.2.1 เชิงปริมาณ 

            วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ท้ัง 5 ประเด็นการประเมิน 

        1.2.2 เชิงคุณภาพ 

            วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ดังน้ี 

            1.  มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 

            2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณุและครูฝกในสถานประกอบการ 

            3. มีการจัดใหครูพิเศษ คณุภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

จำนวนสาขางานที่สถานสึกษาจัดการเรียนการสอน 

            4. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบ

ประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรร ครุภัณฑ   ฯลฯ 

            5. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน

การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย  

        1.2.3  ผลสะทอน 

             วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครู

ภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการ

ศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ  นอกจากนี้วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา ยังมีการ

ประเมินผลการดำเนินการตามแผน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือขายเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา ได

ขอสนับสนุนการจัดโครงการการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ

เตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน  กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอม

สรางเพ่ือชุมชน  จากสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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     1.3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

       1.3.1 เชิงปริมาณ 

            ดานการมีสวนรวม การบริการชุมชนและจิตอาสา วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา 

มีจำนวน 5 ประเด็นการประเมิน 

       1.3.2 เชิงคุณภาพ 

            การบริการชุมชนและจิตอาสา วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีจำนวน 5 ประเด็น

การประเมิน ดังนี้ 

            1.  จัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางกรทางศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมบริการชุมชน 

            2. จัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางกรทางศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมบริการวิชาการ 

            3. จัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางกรทางศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

            4. จัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางกรทางศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมจิตอาสา 

            5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ

สถานศึกษา 

        1.3.3 ผลสะทอน 

            วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการบริหารจัดการ  การบริการชุมชน การบริการ

วิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม        โดยในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯไดจัดกิจกรรมดังนี้  

     1. การดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาาทักษะวิชาชีพ เพื่อ

เตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอม

สรางเพ่ือชุมชน ณ. องคการบริหารสวนตำบลเสม็ดใต 

     2 การจัดโครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 กับขนสงทาง

บก ชวงเทศกาลปใหม 

     3. การดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาาทักษะวิชาชีพ เพื่อ

เตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอม

สรางเพ่ือชุมชน  ณ. องคการบริหารสวนตำบลบางแกว 

     4. การดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาาทักษะวิชาชีพ เพื่อ
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เตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอม

สรางเพ่ือชุมชน ณ. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 (ชนะสงสารวิทยา) 

     วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีแหลงเรียนรูภายในที่ครอบคลุมทุกสาขางาน มีความทัน

สมัย นักเรียนสามารถแสวงหา ความรูจากแหลงเรียนรูภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา

ทักษะการคิดการทำงาน สงผลใหนักเรียนเกิดความรู ความคิดสรางสรรค และแกปญหาได

อยางมีเหตุผล นักเรียนมีความรู ทักษะการทำงานในเรื่องตางๆ สามารถนำความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชหรือนำไปตอยอดในอนาคต และนักเรียนยังไดรับประสบการณจากการเรียนรูจาก

แหลงเรียนรูภายนอก สามารถนำเอาความรูที่ไดรับมาใชในการเรียนการสอนในวิชาตางๆ

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1 เชิงปริมาณ 

        วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

ไปแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมในระดับจังหวัดจำนวน 13 ชิ้นงาน ในระดับ

ภาคจำนวน   3 ชิ้นงาน ในระดับชาติจำนวน 2 ชิ้นงาน 

     1.2 เชิงคุณภาพ  

ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรามีผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ดังนี้ 

     ระดับชาติ 

1.  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร หัตถศิลปลาย

ไทย ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง 

2. สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน อุปกรณชวยใหไก

สุกเร็ว ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ  2 ระดับเหรียญทอง 

     ระดับภาค 

1.  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร หัตถศิลปลาย

ไทย ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

2. สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน อุปกรณชวยใหไก

สุกเร็ว ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ 

3. สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน พระบรมสาทิสลักษณพรอม
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กรอบประดับเปลือกหอยแมลงภู    ไดรับรางวัล  

   Honor Awards 

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  

1.  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน กะลาวิจิตร หัตถศิลปลาย

ไทย ไดรับรางวัล ชนะเลิศ 

2. สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน พระบรมสาทิสลักษณพรอม

กรอบประดับเปลือกหอยแมลงภู    ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 

3. สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ชื่อผลงาน อุปกรณชวยใหไก

สุกเร็ว ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 

   1.3 ผลสะทอน 

     วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา มีการสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือ

รวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผย

แพรสูสาธารณชน สงผลใหวิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา เปนที่ยอมรับขององคกร  ชุมชน 

และหนวยงานภายนอก

  2) จุดเดน

  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผูสอนทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ดังนี้ 

   - จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ในปการศึกษา 2562 ที่เขารวมประกวดใน

ระดับจังหวัดมีจำนวนท้ังสิ้น  10  ผลงาน 

     สิ่งประดิษฐประเภทที่   1   สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต   จำนวน   2   ผลงาน 

     สิ่งประดิษฐประเภทที่   2   สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ    จำนวน   2   ผลงาน 

     สิ่งประดิษฐประเภทที่   3   สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  จำนวน   2   ผลงาน 

     สิ่งประดิษฐประเภทที่   4   สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร      จำนวน   1   ผลงาน 

     สิ่งประดิษฐประเภทที่   5   สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป              จำนวน   3   ผลงาน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. จำนวนครูที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

2. จำนวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัมนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 

3. การนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียน และนำไปใชประโยชนไดจริงในชีวิต

ประจำวันหรือชวยในการแกปญหาในชุมชน
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  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. ควรสนับสนุน  สงเสริมใหครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัมนาวิชาชีพ 

เพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรสนับสนุน  สงเสริมใหครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัมนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือ

เผยแพรเพ่ิมมากข้ึน 

3. ควรสนับสนุน  สงเสริมในการนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียน และนำไปใช

ประโยชนไดจริงในชีวิตประจำวันหรือชวยในการแกปญหาในชุมชน มากข้ึน
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 4 80

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 83

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 115 72.17

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 11

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 44.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 1 2

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 1 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 27

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 28.42

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 4 8

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 11

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 44.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 77

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 90.59

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 4 20

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 60

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 92.31

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

ผลรวมคะแนนท่ีได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 80.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 51.49

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 72.17

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 44

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 28.42

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 86.83

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 44

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 92.31

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 71.20

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการอบรมการใชภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสาสนเทศ

2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

3. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขารับการทดสอบทางวิชาการ V-

NET

4. โครงการจัดหาทุนและมอบทุนการการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน

อาชีวศึกษา

2. โครงการเตรียมความพรอมผูเรียนอาชีวศึกษา

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

2. โครงการพัฒนาเสริมสรางระเบียบวินัยนักเรียน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการเตรียมความพรอมผูเรียนอาชีวศึกษา

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการยกระดับมาตรฐานอาชีพในการฝกภาคปฏิบัติแบบเสมือน

จริง

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและซอมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

2. โครงการหองสมุดเพื่อการเรียนรู

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการขยายโอกาสและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ(Fix it Center)

2. โครงการจิตอาสาบริการชุมชนฯ

3. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาฯ

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหมฯ
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