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(ร่าง)รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ด้านการอาชีวศึกษา 
 
 

 
รหัสสถานศึกษา ๑๓๒๒๐๑๖๑๐๑  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

สังกัด  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ระดับชั้นที่เปิดสอน ประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.)  
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(องค์การมหาชน)   

CO – 04 – 4 



CO-04-4 : REV 02 ; 03-11-2563 

ตอนที่ ๑  

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน  หมายเหตุ 
๑.๑ จ านวนคนทั้งหมด   

ผู้เรียน   
    - ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ๒,๒๑๙  
    - ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑,๒๓๗  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น “ - ”  

รวม ๓,๔๕๖  
๑.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   

    - ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ๕๑๔  
    - ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ๕๔๐  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น “-”  

รวม ๑.๐๕๔  
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ    
    - ผู้บริหำร / ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร / 

ผู้อ ำนวยกำร / รองผู้อ ำนวยกำร / ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
๓  

ผู้สอน   
     - ครูประจ ำ / ข้ำรำชกำร / ครูเอกชนที่ได้รับกำร

บรรจุ / ผู้ที่ได้รับกำรรับรอง 
๘๕  

     - ข้ำรำชกำรพลเรือน ๒  
     - พนักงำนรำชกำร ๗  
     - ครอัูตรำจ้ำง (ที่ท ำสัญญำไม่น้อยกว่ำ ๙ เดือน) “-”  
     - ครูพิเศษสอน ๔๒  

รวม ๑๓๙  
บุคลำกรสำยสนับสนุน   
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ประเภท จ านวน  หมายเหตุ 
     - เจ้ำหน้ำที ่ ๓๑  

     - ลูกจ้ำงประจ ำ ๒๒ ในเอกสำรSARไม่ได้จ ำแนกว่ำ
เป็นลูกจ้ำงประเภทใด      - ลูกจ้ำงชั่วครำว 

รวม ๕๓  

๑.๓ จ านวนห้อง   

- อำคำรเรียน ๒  
- อำคำรปฏิบัติกำร ๔  
- อำคำรวิทยบริกำร ๑  

- อำคำรอเนกประสงค์ ๑  

- ห้องพยำบำล ๑  
รวม ๙  

 
๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

๒.๑ อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน  ๑ : ๒๕.  
๒.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ๖๕.๙๒ จ ำนวนผู้จบเทียบกับจ ำนวน

รับเข้ำ 

๒.๓ จ ำนวนวันที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนจริง 
ในปีกำรศึกษำที่ประเมิน 

“-” เทียบกับ จ ำนวน ๒๐๐ วัน 

๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตำมสำขำท่ีสอน ๙๖.๓๘  

๒.๕ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ศึกษำต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

  
๙๕.๘๑ 

วิทยำลัยจัดเก็บข้อมูลเป็น
ภำพรวมไม่ได้จ ำแนก
ข้อมูล กำรมีงำนท ำและ
กำรศึกษำต่อออกจำกกัน 

๒.๖ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนท ำ/มีอำชีพ 
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ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ท ำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ท ำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

จุดเน้น.   ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
  ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
o  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำตำมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำผู้เรียน 

X ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 ควรน าข้อมูลจากข้อ ๓. ผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน มาวิเคราะห์
หาสาเหตุ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และน ามาก าหนดแนวทาง/วิธีการท างาน อาจใช้ระบบ PLC (Professional 
Learning Community) เข้ามาด าเนินการ เพื่อจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการในปีต่อไป ซึ่งแผนงาน/โครงการ
เหล่านั้นจะได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิธีด าเนินการที่ดี มีประสิทธิภาพที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงข้ึนและสามารถวัดค่าความส าเร็จได้อย่างแท้จริงในปีต่อไป สรุปผลประเมิน ระดับพอใช้ 
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มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

จุดเน้น เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรฐำน

สมรรถนะแต่ละปีกำรศึกษำ 
o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)   ๒. มีกำรน ำหลักสูตร/หลักสูตรฐำนสมรรถนะไปใช้ในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
 ๔. มีกำรน ำนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดสู่กำรปฏิบัติ 
 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 จากการพิจารณาในมาตรฐานที่ ๒ สรุปผลประเมิน ระดับดี แต่ผลการศึกษารายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) พบว่าการเขียนในแต่ละประเด็น/ตัวบ่งชี้ ขาดความเชื่อมโยง ไม่สะท้อนให้เห็นจุดเน้นของ
วิทยาลัย ความเชื่อมโยงสามารถเขียนได้ดังตัวอย่างนี้ ได้แก่ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ มีคุณภาพ  
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน บริบท
การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี แนวโน้มอาชีพในอนาคต น ามาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  
ผู้สอนน าหลักสูตรฐานสมรรถนะ มาศึกษาเป้าหมายของหลักสูตร โดยท าการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา จัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ใช้วิธีการสอนแบบ PBL STEM กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เช่น 
ฐานข้อมูลงานวิจัยของส านักงานวิจัยแห่งชาติ  วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพกับการเรียนการสอน เช่น การด าเนินการจัดท าระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการสารสนเทศของวิทยาลัย และให้ผู้เรียนสามารถใช้สัญญานเครือข่าย (Wifi) เพื่อการสืบค้นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์......... เป็นต้น ซึ่งในแต่ละประเด็น/ตัวช้ีวัด จะมี Keyword ส าคัญแทรกอยู่ด้วย 
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเน้น การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ใน
แต่ละปีกำรศึกษำ 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)   ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ตำมแผน 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข
ในปีกำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของ
สถำนศึกษำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
 จากการพิจารณาในมาตรฐานที่ ๓ สรุปผลประเมิน ระดับดี เนื่องจากใน SAR มีการเขียนถึงจุดที่ควร
พัฒนาไว้ ซึ่งเป็นการน าผลการประเมินจากข้อ ๓. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตามแผน มาเขียนให้เห็นว่าควรจะต้องมีการพัฒนาในส่วนใด ดังนั้น จากการเขียนจุดควรพัฒนาไว้ ควรน ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม และก าหนดแนวทาง/วิธีการท างานให้เป็นไปตามที่เขียนไว้ 
อาจใช้ระบบ PLC (Professional Learning Community) เพราะระบบPLC เป็นระบบการท างานแบบมี
ส่วนร่วม ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ มีการประชุม วางแผนร่วมกัน เพื่อจัดท าเป็น
แผนงาน/โครงการ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใหม่ในปีต่อไปให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม น าเสนอผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่นการท าประชามติ/การอนุมัติ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ให้เห็นถึงกระบวนการ 
PDCA  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผนวกกับแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ประชุมร่วมกันจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน ระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถของ
การบริหารจัดการ วิธีด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ วิแคราะห์และสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์  น าข้อมูลที่
ได้มาจัดท าแผนใหม่ ท าให้เกิดกระบวนการที่สามารถผลักให้การปฏิบัติงานเกิดคุณภาพอย่าง
แท้จริง 
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ค ารับรอง 

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

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 
 
ประธำน 
 

 
ผศ.อริยำ    สุอังคะวำทิน 

 
 

 
กรรมกำร 
 

 
นำยณรงค์    เกษตรภิบำล 

 
 

 
 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 
นำงสำวสุมนำ สุขพันธ์ 

 
 

 
 
 

วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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การลงนามรับรอง 

 
สถำนศึกษำได้ตรวจสอบ (ร่ำง) รำยผลงำนกำรประเมิน SAR ของคณะผู้ประเมิน เมื่อวันที่ .........  

เดือน ........... พ.ศ. ......... และมีผลกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 เห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน SAR ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมท่ีคณะผู้ประเมินเสนอ 
 เห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน SAR ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมที่คณะผู้ประเมินเสนอ และ

ขอให้คณะผู้ประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
 
 

     ลงนำม.............................................................................. 
 

        (............................................................)  
   ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

                  ต ำแหน่ง ................................................... 
                 วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหน่ึงสัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้รับ  
(ร่าง) รายงานประเมินดังกล่าว หากพ้นก าหนดจะถือว่าท่านเหน็ชอบ (ร่าง) รายงานฯ  


