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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)   



ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๕  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน  หมายเหตุ 
๑.๑ จำนวนคนทั้งหมด   

ผู้เรียน   
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑,๕๓๐  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๓๗๓  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม ๑,๙๐๓  
๑.๒ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   

    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๗๒  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑๔๙  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม ๔๒๑  
ผู้บริหารสถานศึกษา    
    - ผู้บริหาร / ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ / 

ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
๕ 

 

ผู้สอน   
     - ครูประจำ / ข้าราชการ / ครูเอกชนที่ได้รับการ

บรรจุ / ผู้ที่ได้รับการรับรอง 
๓๘ 

 

     - ข้าราชการพลเรือน ๑  
     - พนักงานราชการ ๑๓  
     - ครอัูตราจ้าง (ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน) -  
     - ครูพิเศษสอน ๔  

รวม ๖๑  
บุคลากรสายสนับสนุน   

     - เจ้าหน้าที ่ ๑๑  

     - ลูกจ้างประจำ -  

     - ลูกจ้างชั่วคราว -  

     - บุคลากรอ่ืนฯ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ฯ) 

๑๗ 
 

๑ 



ประเภท จำนวน  หมายเหตุ 
รวม ๒๘  

๑.๓ จำนวนห้อง   

- อาคารเรียน ๗  
- อาคารปฏิบัติการ ๒  
- อาคารวิทยบริการ ๑  

- อาคารอเนกประสงค์ ๓  

- อาคารอ่ืนๆ ๕๕  
รวม ๖๘  

 
๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ลำดับ
ที ่

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๒.๑ อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน  ๑ : ๓๔  

๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 
๓๓.๖๐ จำนวนผู้จบเทียบกับ

จำนวนรับเข้า 
๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง 

ในปีการศึกษาที่ประเมิน 
มากกว่า ๑๘๐ วัน เทียบกับ จำนวน  

๒๐๐ วัน 
๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๕ 
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

ร้อยละ ๘๗.๗๙ ระบุรวมมีงานทำและ
ศึกษาต่อ 

๒.๖ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ/มีอาชีพ 
ปวช. ร้อยละ ๙๑.๑๗ 
ปวส. ร้อยละ ๘๖.๕๓ 

 

  

๒ 



ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
จุดเน้น   พัฒนาสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู คูคุณธรรม ผูนำอาชีพ 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)  

 

 
๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาตามเป้าหมาย

การพัฒนาผู้เรียน 

 
๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
สถานศึกษาควรเขียน SAR ให้มีข้อความท่ีระบุวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเป็นระบบตาม

วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ว่าดำเนินการอย่างไร รวมถึงวิธีการนำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างไร พร้อมทั้งควรระบุข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่
เชื่อถือได้ว่ามีการปฏิบัติงานจริงให้ปรากฏใน SAR 
  

๓ 



มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

จุดเน้น  พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำอาชีพ 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 
๑. มีการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรฐาน

สมรรถนะแต่ละปีการศึกษา 
 ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)  
  

๒. มีการนำหลักสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 

 
๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 

การสอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
สถานศึกษาควรเขียน SAR ให้มีข้อความท่ีชัดเจน แสดงให้เห็นถึงแนวคิดหรือวิธีการนำวงจรคุณภาพเดมม่ิง 

(PDCA) มาใช้จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งควรระบุข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่ามีการ
ปฏิบัติงานจริงให้ปรากฏใน SAR 

 
 
 
  

๔ 



มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเน้น  พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำอาชีพ 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 
๑. มีการวางแผนการดำเนินการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน

แต่ละปีการศึกษา 
 ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)  
 

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 
๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ตามแผน 

 
๔. มีการนำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข

ในปีการศึกษาต่อไป 

 
๕. มีการนำเสนอผลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไป โดยควรมีข้อความหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง 
(PDCA) อย่างไร พร้อมทั้งควรแสดงข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องที่เชื่อถือได้ว่าสถานศึกษาได้ปฏิบัติจริง 
ให้ปรากฏใน SAR 
 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

๑) สถานศึกษาควรเขียน SAR ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีความคงเส้นคงวาตลอดทั้งเล่ม SAR เช่น  
การกำหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การเขียนที่สะท้อนภาพของการดำเนินงานตามวงจร PDCA และ
ประเด็นที่สถานศึกษาระบุไว้ว่าเป็นจุดเด่นแล้ว ไม่ควรนำมาเป็นจุดที่ควรพัฒนา เช่น สถานศึกษามีจุดเด่นในด้าน
การจัดกิจกรรม/โครงการในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แต่ในขณะเดียวกันสถานศึกษามีการระบุ
ว่า จุดที่ควรพัฒนา คือ จัดทำแผนงาน โครงการ อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการระบุความชัดเจนว่าได้
เผยแพร่ SAR ให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ
อย่างไรบ้าง 

๒) สถานศึกษาควรเขียนข้อความเก่ียวกับวิธีการดำเนินโครงการ กิจกรรม ทีแ่สดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการ
ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) อย่างครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งควรแสดงข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้ว่าสถานศึกษาได้ปฏิบัติจริง 

 
 

 

๕ 



คำรับรอง 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายจงรัก  วณิชาชีวะ 

 
 

 
         
 

กรรมการ ผศ.ดร.รินรดี  พรามณี 

 
 
 

 
 

กรรมการและเลขานุการ ดร.ณฐัวุฒิ  ประทุมชาติ 

 
 
 

 
 

 
 

วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
  

๖ 



 

 

๗ 


