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ตอนที่ ๑  

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน  หมายเหตุ 
๑.๑ จ านวนคนทั้งหมด   

ผู้เรียน   
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 510  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 151  
    - หลักสูตรระยะสั้น -  

รวม 661  
๑.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   

    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 61  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 53  
    - หลักสูตรระยะสั้น -  

รวม 114  
ผู้บริหารสถานศึกษา    
    - ผู้บริหาร / ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ / อ านวยการ 

/ รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
5  

ผู้สอน   
     - ครูประจ า / ข้าราชการ / ครูเอกชนที่ได้รับการ

บรรจุ / ผู้ที่ได้รับการรับรอง 
8  

     - ข้าราชการพลเรือน   
     - พนักงานราชการ 15  
     - ครอัูตราจ้าง (ที่ท าสัญญาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน)   
     - ครูพิเศษสอน 6  

รวม 34  
บุคลากรสายสนับสนุน   

     - เจ้าหน้าที ่ 14  

     - ลูกจ้างประจ า 6 บุคลากรอ่ืน (นักการ/ภารโรง/ 

     - ลูกจ้างชั่วคราว  ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ฯ) 

รวม 20  
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ประเภท จ านวน  หมายเหตุ 
๑.๓ จ านวนห้อง   

- อาคารเรียน 3 หลัง  
- อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง  
- อาคารวิทยบริการ 1 หลัง  
- อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง  
- ห้องพยาบาล -  
- อาคารอ่ืน ๆ 2 หลัง  

รวม 10 หลัง  
 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

๒.๑ อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน  ๑ : 23 (661 ÷ 29) 
๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 43.02 จ านวนผู้จบเทียบกับจ านวนรับเข้า 

ปีการศึกษา 2561 
(114 ÷ 265) X 100  

๒.๓ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

180 วัน เทียบกับ จ านวน ๒๐๐ วัน 

๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน 100 (29 ÷ 29) X 100 
๒.๕ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 100 สถานศึกษาน าเสนอข้อมูลใน 
๒.๖ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า/มีอาชีพ ภาพรวม 
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ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ท าเครื่องหมาย X หน้าข้อทีไ่ม่พบข้อมูลใน SAR 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

จุดเน้น  มุ่งม่ันผลิตก าลังคนและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  Ο ปรับปรุง  (๐ - ๓ ข้อ)  

Ο พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาตามเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนและแนะแนวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมินตนเองชี้
ว่าจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันลดลงและมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้สถานศึกษาควรพัฒนาตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพให้วัดได้ตรงประเด็น เพ่ือชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียน(ผู้ส าเร็จการศึกษา)ที่แท้จริงเพ่ือน ามาพัฒนา
และปรับปรุงระบบดูแล ช่วยเหลือ ในระหว่างรับการศึกษาในสถานศึกษา  ทั้งนี้การรายงานผลการประเมินตนเอง
ควรเขียนให้ชัดเจนถึงผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ระบุขอบเขต  ขั้นตอน  วิธีการ  หลักฐาน  
การตรวจสอบและติดตาม  รวมถึงผลการด าเนินงานและแผนการพัฒนาให้ชัดเจนในรูปแบบ PDCA และน าเสนอ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณชน และต้นสังกัดทราบ 
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มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

จุดเน้น  สถานศึกษาเป็นองค์การมาตรฐานในระดับจังหวัด และบริหารจัดการจนเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและ
สังคมว่าเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ในระดับชาติ 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรฐาน

สมรรถนะแต่ละปีการศึกษา 
Ο ปรับปรุง  (๐ - ๓ ข้อ)  
Ο พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)   ๒. มีการน าหลักสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการน านโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 

การสอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรมีวงรอบการพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะให้รองรับกับความต้องการของชุมชน
โดยการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาหรือกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนในแต่ละปีกระจายกันออกไปตามกลุ่ม
ประเภทวิชา  โดยต้องก าหนดขอบเขต (สาขาวิชา/รายวิชา) ขั้นตอน วิธีการ ทิศทางการพัฒนา ช่วงเวลา รวมถึง
องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะให้ครอบคลุมและชัดเจน  เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร/หลักสูตรสมรรถนะเชื่อมโยงกับสมรรถนะอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพที่ได้
มาตรฐานสากลตามที่ระบุในวิสัยทัศน์  ทั้งนี้การด าเนินการข้างต้นต้องน าเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณชน และ
ต้นสังกัดได้รับทราบด้วย 
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเน้น  เป็นศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาการ การบริการวิชาการ และวิชาชีพ  สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม รวมถึงเป็นการขยายโอกาสตามนโยบายของต้นสังกัด 

 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
แต่ละปีการศึกษา 

Ο ปรับปรุง  (๐ - ๓ ข้อ)  
Ο พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)   ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตามแผน 

 ๔. มีการน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ในปีการศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการน าเสนอผลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

1. สถานศึกษาควรจัดท าแผนการด าเนินการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เป็นแผนที่ชัดเจนและน าเข้า
สู่กระบวนการบริหารจัดการ  เพ่ือก าหนดทิศทางของการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษ์ฐ งานสร้างสรรค์ 
และงานวิจัยจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบ PDCA   

2. สถานศกึษาควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณะชน
รับทราบผ่านเว็บไซด์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ  ทั้งนี้ควร
น าผลสรุปการด าเนินการมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และน าบทสรุปครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานในครั้ง
ถัดไป 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1. สถานศึกษาควรมีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยประสานและเชิญสถาน

ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นทุกสาขาวิชาต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ แผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เช่น Project-bases Active Learning STEM Education ให้ครบทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษาจัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยสรุปในรอบปีการศึกษาเพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาสิ่งใหม่ ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการของสถานศึกษา  เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาควรรายงานผลการประเมินตนเอง ผลการด าเนินงาน แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนการสอน แผนการจัดการแหล่งเรียนรู้  รวมถึงการน าเสนอผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ เช่น รางวัลที่
ได้รับในระดับต่าง ๆ จากผลงานของผู้เรียนและผู้สอนอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นกับ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และหน่วยงานต้นสังกัดว่าสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม  การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจน าเสนอในเว็บไซด์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 
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ค ารับรอง 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ท าการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน ดร. ทัศนี  ลี้จากภัย 
 

กรรมการ นายวิเชียร  ยตะโคตร  

กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  เกตุภักดีกูล  
 
 

วันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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การลงนามรับรอง 
 

สถานศึกษาได้ตรวจสอบรายผลงานการประเมิน SAR ของคณะผู้ประเมิน วันที่ ๕ กรกฎาคม             
พ.ศ.๒๕๖๔   และมีผลการพิจารณา ดังนี้ 

  เห็นชอบ รายงานผลการประเมิน SAR ด้านการอาชีวศึกษา ตามท่ีคณะผู้ประเมินเสนอ 
  เห็นชอบ รายงานผลการประเมิน SAR ด้านการอาชีวศึกษา ตามท่ีคณะผู้ประเมินเสนอ และขอให้

คณะผู้ประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
 
 

ลงนาม      
(นางสุภาภรณ์  ปาลโฉม) 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย 

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


