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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 2553 ในหมวด  6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ ประกันคุณภาพภายนอก  
มาตรฐานท่ี 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR : Self Assessment Report) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย เทคนิคจะนะ  ประจ าปีการศึกษา  2557 ได้จ าแนกรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน          
7 มาตรฐาน คือ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  และด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  รวม  35  ตัวบ่งช้ี โดยจัดท าเป็นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร  การด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีและ
สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย เทคนิค จะนะ  มาตรฐานประกันคุณภาพภา ยใน           
7  มาตรฐาน 35  ตัวบ่งช้ี 
 รายงานการประเมินตนเอ ง ฉบับนี้ส าเร็จ สมบูรณ์ ได้ เพราะความร่วมมือของบุคลากรทุกคน  ทุกฝ่าย          
จึงขอขอบคุณท่ีร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคจะนะต่อไป 
 

          วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
     มิถุนายน  2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 ท่ีต้ัง   87 หมู่ 8  ถนนหาดใหญ่ –ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130 
 โทรศัพท์  0 - 7447 - 7292  และ  0 - 7431 – 8428 

ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษาสังกัด
กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม  2539 เพื่อเป็นการ ขยายการ
อาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการ ขาด
แคลนก าลังคน  มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพันตัน 
 ขนาดและที่ต้ัง 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะต้ังอยู่เลขท่ี 87 หมู่ 8 ถนนหาดใหญ่ – จะนะ ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90130 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ท่ีดินสาธารณ ะ
ประโยชน์ทุ่งพันตัน บนเนื้อท่ี 98 ไร่ 2 งาน 7.10 ตารางวา 

 วิสัยทัศน์   
 เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อผลิตก าลังคน ให้มีคุณธรรม คุณภาพ และได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับ ปวช . ปวส. และฝึกอบรมระยะส้ัน ให้กับเยาวชน ประชาชนท่ัวไปตามความ
ต้องการ ของชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เก่ง ดี มีคุณธรรม เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 
 4. ส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

5. ให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ สู่ชุมชน และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6. ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา  นัน ทนาการและ 

การเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
7. บริหารจัดการวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล   
8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านวิชาชีพและ มีคุณธรรม 
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ปรัชญาวิทยาลัย 
   คุณภาพเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวน าวิชา  พัฒนาสังคม 

อัตลักษณ์    
เก่ง  ดี  มีคุณธรรม 

เอกลักษณ์   
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

หลักสูตรและระดับที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระดับ

ปกติในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพานิชยกรรมประกอบด้วย 6 สาขา 8  สาขางาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าเรียนใน
ระบบปกติ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 6 สาขาวิชา ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ 
ช่างเช่ือมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมยาง 

พานิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
ไฟฟ้าก าลัง ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างโยธา ช่างโยธา 
เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 

พานิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 
สภาพการด าเนินงาน 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของได้จัดเตรียมความพร้อมกับการประเมินโดยครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาของวิทยาลัยฯ  ทุกคนร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลตามตัวบ่งช้ีเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด           
โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดโดยสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕7 สรุปได้ดังนี้วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จ านวน  ๗ มาตรฐาน  ๓๕ ตัวบ่งช้ี
ซึ่งสรุปผลการประเมินของตัวบ่งช้ีคือตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับดีมาก  26 ตัวบ่งช้ีระดับดี  6 ตัวบ่งช้ี ระดับพอใช้  1 ตัวบ่งช้ี
ระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวบ่งช้ี และชลอไว้ก่อน 1 ตัวบ่งช้ี 
 
มาตรฐานที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 

สะสม 2.00 ขึ้นไป 
5.00 ดีมาก 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  
      ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

5.00 ดีมาก 

1.3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน   
 มาตรฐานวิชาชีพ 

5.00 ดีมาก 

1.4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
 การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ต้ังแต่ 
 ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

1.70 ต้องปรับปรุง 

1.5  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
 การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต่ 
 ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

3.53 ดี 

1.6  ร้อยละผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ 
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการ 
 ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- - 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 2.28 พอใช้ 
1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือ 
      ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

5.00 ดีมาก 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ 
      สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ 
      การศึกษา 

4.00 ดี 

เฉลี่ย 3.93 ดี 
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มาตรฐานที่ 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
      ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

4.00 ดี 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5.00 ดีมาก 
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5.00 ดีมาก 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ 
      สอนรายวิชา 

5.00 ดีมาก 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 4.00 ดี 
เฉลี่ย 4.60 ดีมาก 

 
มาตรฐานที่ 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
       สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

5.00 ดีมาก 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ 
       สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 5.00 ดีมาก 
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
       สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
       สารสนเทศของสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 5.00 ดีมาก 
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5.00 ดีมาก 
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ 
      ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียน ห้องเรียน  
      ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

5.00 ดีมาก 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
      และคอมพิวเตอร์ 

5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 3(ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.00 ดี 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ 
        อาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือ  
        ต่างประเทศ 

5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.91 ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ 
       และวิชาชีพ 

5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของนักเรียน 

5.00 ดีมาก 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 6 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  
       เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ 
       ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 

6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้าน 
      ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

5.00 ดีมาก 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและ นันทนาการ 5.00 ดีมาก 
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 7 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 ดีมาก 
7.2 ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ 
      อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

4.00 ดี 

เฉลี่ย 4.50 ดี 
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จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุปจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนา
ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้ดังนี้ 

จุดแข็งของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จากผลการประเมินแต่ละมาตรฐานได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 1  
1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
1.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

มาตรฐานท่ี 2 
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานท่ี 3 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้  
      อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ท้ังในประเทศและหรือ 
        ต่างประเทศ 
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มาตรฐานท่ี 4 
 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 5 
5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

มาตรฐานท่ี 6 
6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานท่ี 7 
7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ต้องพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จากผลการประเมินแต่ละมาตรฐานได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 1 
 1.4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
                  (V-NET)  ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการกิจกรรมสรุปรวมได้ดังนี้ 

แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
วิทยาลัยได้ วางแผนง การพัฒนาการบริหาร งานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และวิทยาลัยฯ  ได้มีการวางแผนแล้วน ามาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดท า  โครงการ
จัดท าแผนงบปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558-2559, โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน , โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก 
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แผนพัฒนาผู้เรียน 
วิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะมีความรู้ทักษะและมีคุณธรรม  ตามวิสัยทัศน์ของ

สถานศึกษา โดยมีแผนพัฒนาท่ีน ามาใช้ในอนาคตเช่น โครงการพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข, โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคัน 

แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอและวาง

แผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใช้อนาคต  เช่น โครงการวิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ 

แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานวิจัย 
วิทยาลัยเทคนิคได้วางแผนการพัฒนาด้านวิชาชีพส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอโดยให้ผู้เรียน

ครูผู้สอนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการท าวิจัยในช้ันเรียน 

แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
วิทยาลัยได้ด า เนินการวางแผนการบริการ  ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  เช่นโครงการ  พัฒนาการศึกษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผนพัฒนาจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
วิทยาลัยเทคนิค จะนะได้วางแผนการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาใน

อนาคต เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยได้วางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคตไว้  โดยจัดท า โครงการต่างๆ  เช่น     

โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา 

แผนพัฒนาการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยได้วางแผนร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่ายต่างๆท่ีจะพัฒนาความร่วมมือในอนาคต  เช่น  

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

                          หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                  1 
ตอนที่  1  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา            10 
  1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาศึกษา         10 
  2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา           13 
  3 ระบบโครงสร้างการบริหาร            18 
  4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา           19 
  5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    26 
ตอนที่  2  การด าเนินงานของสถานศึกษา           29 
  1 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       29 
  2 วิสัยทัศน์                  29 
  3 พันธกิจ                 29 
  4 อัตลักษณ์                  29 
  5 เอกลักษณ์                 29                
  6 เป้าประสงค์ของสถานศึกษา            30 
  7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      30 
  8 มาตรการป้องกันและควบคุมความเส่ียง       32 
  9 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินสถานศึกษา      33 
ตอนที่  3  การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา       36 
  มาตรฐานท่ี  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ      36 
  มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      66 
  มาตรฐานท่ี  3  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา       78 
  มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพ และวิชาการ               104 
  มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และการวิจัย           107 
  มาตรฐานท่ี  6  การปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย             112       
       และพลเมืองโลก        
  มาตรฐานท่ี  7  การประกันคุณภาพการศึกษา              123 
ตอนที่  4  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา               128 
    1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน                                            132 
  2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา                         130 
ภาคผนวก 
     -   ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพฯ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 ท่ีต้ัง   87 หมู่ 8  ถนนหาดใหญ่ –ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130 
 โทรศัพท์  0 - 7447 - 7292  และ  0 - 7431 – 8428 

ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษาสังกัด
กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม  2539 เพื่อเป็นการ ขยายการ
อาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการ ขาด
แคลนก าลังคน  มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพันตัน 
 ขนาดและที่ต้ัง 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะต้ังอยู่เลขท่ี 87 หมู่ 8 ถนนหาดใหญ่ – จะนะ ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90130 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ท่ีดินสาธารณ ะ
ประโยชน์ทุ่งพันตัน บนเนื้อท่ี 98 ไร่ 2 งาน 7.10 ตารางวา 

 วิสัยทัศน์   
 เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อผลิตก าลังคน ให้มีคุณธรรม คุณภาพ และได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับ ปวช . ปวส. และฝึกอบรมระยะส้ัน ให้กับเยาวชน ประชาชนท่ัวไปตามความ
ต้องการ ของชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เก่ง ดี มีคุณธรรม เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 
 4. ส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

5. ให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ สู่ชุมชน และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6. ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา  นัน ทนาการและ 

การเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
7. บริหารจัดการวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล   
8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านวิชาชีพและ มีคุณธรรม 
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ปรัชญาวิทยาลัย 
   คุณภาพเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวน าวิชา  พัฒนาสังคม 

อัตลักษณ์    
เก่ง  ดี  มีคุณธรรม 

เอกลักษณ์   
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

หลักสูตรและระดับที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระดับ

ปกติในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพานิชยกรรมประกอบด้วย 6 สาขา 8  สาขางาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าเรียนใน
ระบบปกติ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 6 สาขาวิชา ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ 
ช่างเช่ือมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมยาง 

พานิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
ไฟฟ้าก าลัง ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างโยธา ช่างโยธา 
เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 

พานิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 
สภาพการด าเนินงาน 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้จัดเตรียมความพร้อมกับการประเมินโดยครู

และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯทุกคนร่วมกันจัดเตรียมข้อมูลตามตัวบ่งช้ีเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัดโดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA ผลการประเมินคุณภาพภ ายในโดยต้นสังกัดโดยสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕7 สรุปได้ดังนี้วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาจ านวน  ๗ มาตรฐาน  
๓๕ ตัวบ่งช้ีซึ่งสรุปผลการประเมินของตัวบ่งช้ีคือตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับดีมาก 29 ตัวบ่งช้ีระดับดี2ตัวบ่งช้ีระดับพอใช้  2 ตัว
บ่งช้ีระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวบ่งช้ี ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ตัวบ่งช้ี 
 
มาตรฐานที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 

สะสม 2.00 ขึ้นไป 
5.00 ดีมาก 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  
      ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

5.00 ดีมาก 

1.3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน   
 มาตรฐานวิชาชีพ 

5.00 ดีมาก 

1.4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
 การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ต้ังแต่ 
 ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

1.70 ต้องปรับปรุง 

1.5  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
 การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต่ 
 ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

3.53 ดี 

1.6  ร้อยละผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ 
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการ 
 ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- - 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 2.28 พอใช้ 
1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือ 
      ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

5.00 ดีมาก 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ 
      สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ  
      การศึกษา 

4.00 ดี 

เฉลี่ย 3.93 ดี 
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มาตรฐานที่ 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
      ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

4 ดี 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก 
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ 
      สอนรายวิชา 

5 ดีมาก 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 4 ดี 
เฉลี่ย 4.60 ดีมาก 

 
มาตรฐานที่ 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
       สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

5 ดีมาก 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ 
       สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 5 ดีมาก 
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
       สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
       สารสนเทศของสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 5 ดีมาก 
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมาก 
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ 
      ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียน ห้องเรียน  
      ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

5 ดีมาก 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
      และคอมพิวเตอร์ 

5 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 3(ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ดี 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 5 ดีมาก 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ 
        อาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือ  
        ต่างประเทศ 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.91 ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ 
       และวิชาชีพ 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของนักเรียน 

5 ดีมาก 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 6 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  
       เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ 
       ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้าน 
      ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

5 ดีมาก 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและ นันทนาการ 5 ดีมาก 
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 7 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
7.2 ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ 
      อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

4 ดี 

เฉลี่ย 4.50 ดี 
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จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถสรุปจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนา
ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้ดังนี้ 

จุดแข็งของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จากผลการประเมินแต่ละมาตรฐานได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 1  
1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
1.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

มาตรฐานท่ี 2 
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานท่ี 3 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
3.7  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้  
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ท้ังในประเทศและหรือ 
        ต่างประเทศ 

มาตรฐานท่ี 4 
 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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มาตรฐานท่ี 5 
5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

มาตรฐานท่ี 6 
6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานท่ี 7 
7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ต้องพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จากผลการประเมินแต่ละมาตรฐานได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 1 
 1.4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
                (V-NET)  ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการกิจกรรมสรุปรวมได้ดังนี้ 

แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ด าเนินการพัฒนาการบริหารการด้านต่างๆตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยฯได้มีก ารวางแผน แล้วน ามาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดท า  
โครงการ จัดท าแผนงบปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558-2559,โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน , 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก 

แผนพัฒนาผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะมีความรู้ทักษะและมีคุณธรรมตาม

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาโดยมีแผนพัฒนาท่ีน ามาใช้ในอนาคตเช่นโครงการ พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข , โครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคัน 
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แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ

และวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใช้อนาคต  เช่น โครงการวิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 

แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานวิจัย 
การจัดท าผลงานโครงงานของวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้วางแผนการพัฒนาด้านวิชาชีพส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและ

งานวิจัยอย่างสม่ าเสมอโดยให้ผู้เรียนครูผู้สอนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการท า
วิจัยในช้ันเรียน 

แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
วิทยาลัยเทคนิค จะนะ ได้ด า เนินการวางแผนการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนเช่นโครงการ พัฒนา

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผนพัฒนาจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
วิทยาลัยเทคนิค จะนะได้วางแผน การพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาใน

อนาคตเช่นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้วางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคตไว้โดยจัดท าโครงการต่างๆ

เช่นโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา  

 

แผนพัฒนาการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้วางแผนร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่ายต่างๆท่ีจะพัฒนาความร่วมมือในอนาคต

เช่นโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 
 
 
 



๑๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตอนที่  1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

 1.1 ประวัติสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษา

สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2539 เพื่อเป็นการขยายการ
อาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการขาด
แคลนก าลังคน มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล  
โดยใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพันตัน 

 1.2 ขนาดและที่ต้ัง 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต้ังอยู่เลขท่ี 87 หมู่ 8 ถนนหาดใหญ่ – จะนะ ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90130 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ท่ีดินสาธารณ ะ
ประโยชน์ ทุ่งพันตัน บนเนื้อท่ี 98 ไร่  2 งาน 7.10 ตารางวา 

-    ทิศเหนือ     จรด  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  43   
- ทิศใต้        จรด  สวนยางพาราในท่ีดินเอกชน 
- ทิศตะวันออก    จรด  ท่ีดินว่างเปล่าของเอกชน 
- ทิศตะวันตก      จรด  สถาบันพัฒนาท่ีดินจังหวัดสงขลา 

1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากตัวอ าเภอจะนะ 10 กิโลเมตรอ าเภอ

จะนะแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 14 ต าบล  139 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา มี
หน่วยงานราชการท่ีอยู่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยจะนะ คือ  สถานีต ารวจภูธรควนมีด  ส านักงานพัฒนาท่ีดินโรงเรียนจะโหนง
พิทยาคมโรงเรียนบ้านปากช่อง ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ   เป็นชุนชมท่ีมีความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยพุทธและ
ไทยมุสลิม มีโรงเรียนสอนศาสนาหลายแห่งในพื้นท่ี  อาชีพส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบครอบครัว รายได้ส่วนใหญ่มาจาก
การท าสวนยางพารา สภาพบ้านเรือนท่ัวไปเป็นบ้านเรือนถาวรเรียงรายกระจายตามถนนเส้นทางคมนาคมใน
หมู่บ้าน   สภาพการค้าขา ยในชุมชนรอบวิทยาลัยฯ   อาศัยตลาดนัดหมู่บ้านควนมีด เป็นส่วนใหญ่   ท้ังซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคและจ าหน่ายสินค้าเกษตรของตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนกับวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เป็นการขอใช้สถานท่ี ขอให้
เป็นวิทยากรในการฝึกอาชีพและจัดกิจกรรมทางศาสนา โครงการท่ีจะร่วมกันด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  คือ โครงการ Fixit 
Center โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ โครงการ 108 อาชีพ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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1.4  งบประมาณ  จ านวนท้ังส้ิน 42,109,366   บาท   

งบด าเนินการงบประมาณประจ าปีการศึกษา2557 
 

  

ท่ี หมวด / รายการ จัดสรร หมายเหตุ 

1 งบบุคลากร     

  เงินเดือนข้าราชการ 6,428,180  
 

  เงินเดือนลูกจ้างประจ า      221,820  
 

  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   8,717,430  
 

  รวมงบบุคลากร 15,367,430 
 

2 งบด าเนินงาน   
 

  ปวช.  4,102,666  
 

  ปวส.    1,660,580  
 

  ระยะส้ัน    1,040,300  
 

  โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  5,532,700  
 

  รวมงบด าเนินงาน  12,336,246  
 

3 งบลงทุน   
 

  ครุภัณฑ์      442,000  
 

  รวมงบลงทุน  442,000  
 

4 งบอุดหนุน 
  

 
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี       22,500  

 

 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน        83,000  

 

 
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และหลักธรร
มาภิบาล 

     38,500  
 

 
โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่     473,000  

 

 
ทุนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (จชต.)   4,378,000  

 

 
โครงการเรียนฟร ี 15  ปี   
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ท่ี หมวด / รายการ จัดสรร หมายเหตุ 

 
    ค่าจัดการเรียนการสอน 5,114,250  

 

 
    ค่าหนังสือเรียน    1,028,000  

 

 
    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      488,300  

 

 
    ค่าอุปกรณ์การเรียน      236,440  

 

 
    ค่าเครื่องแบบนักศึกษา    524,700  

 

 
รวมงบอุดหนุน 12,386,690  

 
5 งบรายจ่ายอื่น ๆ 

  

 
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร 

    80,000  
 

 
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้
ได้มาตรฐาน 

    200,000  
 

 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน      810,000  

 

 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน     250,000  

 

 
โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 14,000 

 

 
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 40,000 

 

 
โครงการการประชุมเตรียมความพร้อมส่ิงประดิษฐ์ 
ระดับภาค 

150,000 
 

 
โครงการจัดสรรสนับสนุนค่าครองชีพ ลูกจ้างช่ัวคราว 13,000 

 

 
โครงการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา      R-
Radio 

20,000 
 

 
รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ 1,577,000 

 

 
รวมทั้งสิ้น 42,109,366  
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2. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

 2.1 ข้อมูลเก่ียวกับนักศึกษา 

จ านวนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 (นักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2557) 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2557 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕7 
นักเรียน
แรกเข้า 
 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

หมาย 
เหตุ 

ช่างยนต์ กลุ่ม1 21 21 21 1 20 20 20 9 11  
ช่างยนต์ กลุ่ม2 21 21 21 - 21 21 21 8 13  
ช่างยนต์ กลุ่ม3 23 23 23 1 22 22 22 11 11  
ช่างยนต์ (สะเดา) 38 38 38 - 38 38 38 15 23  
ช่างเชื่อมโลหะ 28 28 28 - 28 28 28 15 13  
ช่างไฟฟ้าก าลัง 29 29 29 3 26 26 26 11 15  
ช่างไฟฟ้า (สะเดา) 32 32 32 - 32 32 32 15 17  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 18 18 18 1 17 17 17 9 8  
ช่างก่อสร้าง 13 13 13 1 12 12 12 4 8  
ผลิตภัณฑ์ยาง 10 10 10 1 9 9 9 1 8  
การบัญชี 18 18 18 - 18 18 18 5 13  
การบัญชี (สะเดา) 17 17 17 - 17 17 17 3 14  
คอมพิวเตอร์ 26 26 26 1 25 25 25 6 19  
คอมฯ (สะเดา) 16 16 16 - 16  16 16 3 13  

รวม 310 310 310 9 301  301 301 115 186  

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
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จ านวนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 (นักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2556) 
 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2557 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕7 
นักเรียน
แรกเข้า 
 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

หมาย 
เหตุ 

ช่างยนต์ กลุ่ม1 22 12 12 1 11 11 11 3 8  
ช่างยนต์ กลุ่ม2 24 16 16 3 13 13 13 2 11  
ช่างเชื่อมโลหะ 21 13 13 1 12 12 12 1 11  
ช่างไฟฟ้าก าลัง 33 22 22 1 21 21 21 2 19  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 13 9 9 - 9 9 9 1 8  
ช่างก่อสร้าง 11 7 7 - 7 7 7 1 6 รักษา 1 
อุตสาหกรรมยาง 7 5 5 - 5 5 5 - 5  
การบัญชี 12 10 10 - 10 10 10 1 9  
คอมพิวเตอร์ 35 32 32 1 31 31 31 1 30  

รวม 178 126 126 7 119  119 119 12 107  

 
จ านวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 (นักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2555) 

 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2557 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕7 
นักเรียน
แรกเข้า 
 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

ผู้ส าเร็จ 
การ 

ศึกษา 
ช่างยนต์ กลุ่ม 1 17 9 9 - 9 9 9 - 9 7 
ช่างยนต์ กลุ่ม 2 19 12 12 1 11 11 11 2 9 6 
ช่างยนต์ กลุ่ม 3 20 11 11 - 11 11 11 1 10 1 
ช่างเชื่อมโลหะ 18 11 11 - 11 11 11 1 10 6 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 28 14 14 - 14 14 14 1 13 6 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 14 7 7 - 7 7 7 1 6 4 
ช่างก่อสร้าง 14 11 11 - 11 11 11 - 11 7 
อุตสาหกรรมยาง 12 5 5 - 5 5 5 - 5 4 
การบัญชี 15 8 8 - 8 8 8 - 8 8 
คอมพิวเตอร์ 24 18 18 - 18 18 18 1 17 16 

รวม 181 106 106 1 105  105 105 7 98 65 

 



๑๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับชั้น  ปวส.1  (นักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2557) 
 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2557 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕7 
นักเรียน
แรกเข้า 
 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

หมาย 
เหตุ 

เครื่องกล 30 30 30 - 30 30 30 6 24  
ไฟฟ้าก าลัง 36 36 36 - 36 36 36 6 30  
เทคโนโลยียางฯ 8 8 8 - 8 8 8 - 8  
การบัญชี 10 10 10 - 10 10 10 - 10  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 10 - 10 10 10 - 10  

รวม 94 94 94 - 94 94 94 12 82  

 
จ านวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับชั้น  ปวส.2  (นักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2556) 

 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2557 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕7 
นักเรียน
แรกเข้า 
 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

 

นักเรียน
ทั้งหมด 
 

นักเรียน 
ลง 

ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ 
 

ผู้ส าเร็จ 
การ 

ศึกษา 
เครื่องกล 15 15 15 - 15 15 15 2 13 12 
ไฟฟ้าก าลัง 4 4 2 1 2 2 2 - 2 2 
เทคโนโลยียางฯ 8 8 8 - 8 8 8 1 7 4 
การบัญชี 15 15 15 - 15 15 15 1 14 12 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 15 - 15 15 15 1 14 11 

รวม 57 57 55 1 55 55 55 5 50 41 
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2.2 ข้อมูลจ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพเพศวุฒิการศึกษาต าแหน่ง 
 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 

จ านวน 

(คน) 

 

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร/คร ู

ข้า
รา

ชก
าร

 

 ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

 ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว่

า 

คร
ู ค

ศ.
1 

คร
ู ค

ศ.
2 

คร
ู ค

ศ.
3 

คร
ู ค

ศ.
4 

ฝ่ายผู้บริหาร 4 4 - - - 4 - - 4 - - - - 4 - 

แผนกวิชาก่อสร้าง 3 2 - 1 - 2 1 - 1 2 - - 1 1 - 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 4 3 - 1 - 4 - - 1 3 - 1 2 - - 

แผนกวิชาช่างเช่ือมฯ 2 1 - 1 - 2 - - - 2 - 1 - - - 

แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ 2 - - 2 - 2 - - 1 1 - - - - - 

แผนกวิชาช่างยนต์ 8 2 - 6 - 8 - - - 8 - 2 - - - 

แผนกวิชาบัญชี 4 2 - 2 - - 4 - - 4 - - - - - 

แผนกวิชาคอมฯ 5 2 - 3 - 3 2 - - 5 - 2 - - - 

แผนกวิชาเทคโนโลยียาง 3 - - 2 1 2 1 - - 3 - - - - - 

แผนกวิชาสนับสนุน                

แผนกเทคนิคพื้นฐาน 2 1 - 1 - 2 - - - 2 - 1 - - - 

แผนกวิชาสามัญ 7 - - 6 1 2 5 - 1 6 - - - - - 

รวมท้ังหมด 44 17 - 25 2 31 13 - 8 36 - 7 3 5 - 
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 2.3 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
 

 รวมจ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งสิ้น 77 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 

จ านวน 
(คน) 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

  น ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

 จ้า
งเห

มา
 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

หร
ือต

 าก
ว่า

 
ม.

ปล
าย

/ป
วช

 

ปว
ส/

อนุ
ปร

ิญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว

่า ป
.ตร

ี 

เจ้าหน้าท่ี 20 10 - 7 3 - 20 - 1 1 18 - 
พนักงานขับรถ 2 1 1 - - 2 - 2 - - - - 
นักการภารโรง 3 3 - - - 3 - 1 2 - - - 
แม่บ้าน 2 2 - - - - 2 - - - - - 
ยาม 6 1 -  6 5 1 1 1 1 1 - 
รวมท้ังหมด 33 17 1 7 9 10 23 4 4 2 19 - 
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3. ระบบโครงสร้างบริหาร 

 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรได้  ร่วมคิด  ร่วมท า           
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุงจึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
นายมนัสฌาน์  ชูเชิด 

คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายวิทยา  เกตุชู 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายศราวุธ  ชุมภูราช 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นายสุรินทร์  คงยัง 

งานบริหารงานทั่วไป 
น.ส.จตุพร  ยอดศร ี

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายสุชาติ  ทองสุข 

งานบุคลากร 
นางสิริภัทร  บัวแดง 

งานการเงิน 
นางสุธิษา บุญเรืองขาว 

งานการบัญชี 
นางนภาพร  โกศักศรี 

งานพัสดุ 
นายสันติ  สุวรรณวงศ ์

งานอาคารสถานที่ 
นายประสาน หมินแดง 

งานทะเบียน 
นายธเนศ  บุญแท ้

งานประชาสัมพันธ์ 
นายปรัชญา  กาญจนารัตน ์

งานศูนย์ข้อมูล 
นายธนภัทร์  พานิช 

งานวิจัยฯ 
น.ส.ปวีณา โก๊ะเห็ม 

งานประกันคุณภาพฯ 
นายอดินันต์  สะแต 

งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
นางนภาพร โกศักศรี 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายบุญสง  การสุวรรณ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายธารารัตน์  สันตรัตต ิ

งานปกครอง 
นายชาญศิลป์  พรุเพขรแก้ว 

 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
น.ส.รัญชิดา แก้วช่วง 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นายนพฐพรข์  สถิตด ารงกุลณ์ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายกอบศักดิ์  ดิษโสภา 

สาขางานตามสาขาวิชา          
ที่เปิดสอน 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 
น.ส.พิไลพร  สมพงษ์ 

งานวัดผลและประเมินผล 
น.ส.แวฮาฟเสาะห์ แวดาโอะ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
น.ส.ธนิดา  เลขสนุกิจ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นายสุภาพ  สุขศร ี

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวัชระ  สงวนอาสน ์

งานความร่วมมือ 
นายพิงพันธ์ ทองปัญจะ 
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4. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

4.1  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี   
 การศึกษา 2557  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติในหัวข้อ ผลงานส่ิงประดิษฐ์ กระถาง 
 ต้นไม้จากน้ ายางพารา 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  ได้รับเกียรติบัตรโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ระดับชาติ         
 ในหัวข้อน าเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ 
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4.3  ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐาน 
 และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) “ด้านการอาชีวศึกษา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การ 
 นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคใต้  
 ในหัวข้อการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวด Lip synch Dancer ไทยลูกทุ่ง และพิธีกร 
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4.5  ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรต ิ
 ระดับภาค ภาคใต้ ในหัวข้อกระถางต้นไม้จากน้ ายางพารา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อันดับ  2 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน  
 อาชีวศึกษา  ระดับภาค ภาคใต้ในหัวข้อการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาคใต้  
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4.7  ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ   
 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8  ได้รับโล่เกียรติคุณ ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานท า จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ประจ าปกีารศึกษา 2557 
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4.9  วิทยาลัยเทคนิคจะนะขอแสดงความยินดีและร่วมเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่น  
 3.50 ขึ้นไป ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปีการศึกษา 2557 
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4.11 วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ รับการประเมินลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาภาคใต้ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 วันท่ี 10 กันยายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับการประเมินสถานศึกษาท่ีจัดอาชีวศึกษาระบบ 
   ทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.2557 โดยมีนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จ 
   เจ้าพะโค๊ะ เป็นประธานการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ช้ัน 3 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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4.13 เข้ารับการประเมินสถานศึกษาศึกษาขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14 วันท่ี 25 ก.ค.57 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการน าเสนอการพัฒนา 

   สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา และได้เป็นตัวแทนการน าเสนอระดับชาติต่อไป 
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5. ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  2557  

ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 1. ให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับครู
ต่างชาติ 
2. สอบมาตรฐานนักศึกษาร่วมกับสถาบัน
สถาบันพัฒนามือแรงงาน 
3. อบรมการใช้รถจักรยานยนต์ 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะอาชีพกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการตลาด 
แรงงานและเทคโนโลยีใหม่ 

3. การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 1. คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน  มีการติดตามและการ
ประชุมประจ าเดือน 

4. การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ 1. ฝึกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ (พัฒนา
ชุมชน) 
2. การออกบริการ Fix it center 
3.จัดท าโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 

5. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 1. ได้ผลงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานวิจัยท่ีน ามาพัฒนาในสถานศึกษา  
เผยแพร่ผลงานของบุคลากรและนักศึกษาใน
สถานศึกษา 

6. การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
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6. ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน 
ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

1. บุคลากรและผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน 
2. ไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุ
ร้ายแรงภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมพฤติ กรรมและ
คุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ 
2.ระเบีย บปฏิบัติในการใช้อาคาร
เรียน และโรงฝึกงาน 
3. ป้ายบอกข้ันตอนการใช้เครื่องจักร
ต่างๆ ในโรงงาน 
4. รณรงค์ขับขี่ความปลอดภัย 
5.โครงการติดต้ังวงจรปิดและเวร
ยามรักษาความปลอดภัย 

2. ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท 1. ไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
ภายในสถานศึกษา 
2. ไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
ภายนอกสถานศึกษา 

1. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
2. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
4.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา 
5. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

3. ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด 1. ผู้เรียนไม่เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด 
2. ผู้เรียนใช้เวลาว่างร่วมท า
กิจกรรมในสถานศึกษา 

1. โครงการตรวจสุขภาพ 
2. โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษยา
เสพติด 
4.  โครงการร้องเพลงคาราโอเกะ 

4. ความเส่ียงด้านสังคม  เช่น  การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

1. ไม่มีพฤติกรรมต้ังครรภ์ในวัย
เรียน 
2. ไม่มีพฤติกรรมเรื่องลักขโมย
ในสถานศึกษา 
3. ไม่มีพฤติกรรมชู้สาว 

1. วิชาเพศศึกษา 
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
3. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
4. กิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
5. ความเส่ียงด้านการพนันและการมั่วสุม 1. บุคลากรและผู้เรียนทุกคนไม่

เกี่ยวข้องกับการพนันและ
อบายมุขท้ังปวง 
2. ผู้เรียนปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบวินัย 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา 
2. รายงานอบรมกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. รายงานเวรประจ าหน้าประตู
วิทยาลัยฯ 
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ตอนที่  2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

1. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
คุณภาพเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวน าวิชา  พัฒนาสังคม 

2. วิสัยทัศน์  
เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อผลิตก าลังคนด้านอาชีวะ  ให้มีคุณธรรม  คุณภาพ  และได้มาตรฐานตาม

ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ 

3. พันธกิจ  
3.1  จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับ  ปวช. ปวส. และฝึกอบรมระยะส้ัน   ให้กับ เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป     

ตามความต้องการ ของชุมชนท้องถิ่น    
3.2  ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  เก่ง ดี มีคุณธรรม  เป็นก าลังหลักในการพัฒนา

ประเทศ  
3.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ  ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  เพื่อใช้

ทรัพยากรร่วมกัน   
3.4  ส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างนวัตกรรม

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
3.5  ให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ สู่ชุมชน และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.6.  ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ด้านการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ  

และการเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
3.7  บริหารจัดการวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล   

          3.8  ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ด้านวิชาชีพ และมีคุณธรรม   

4. อัตลักษณ์ 
 เก่ง  ดี  มีคุณธรรม 
 เก่ง  คือ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพของตนเอง 
 ดี    คือ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตอาสา 

ให้บริการสังคม  มีวินัย ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
มีคุณธรรม  คือ  ความดีงามของจิตใจท่ีท าให้บุคคลประพฤติดีปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  มีจิตอาสา 

5. เอกลักษณ์ 
 บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
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6. เป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
6.1  มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทช่างอุตสาหกรรม และ

ประเภทพณิชยการ สู่ตลาดแรงงานและสังคม 
6.2  พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
6.3  พัฒนาการเป็นนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
6.4  บริการทางการศึกษาให้กับสังคมชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
6.5  ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท้องถิ่น และส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การพัฒนาผู้เรียน 

 

- ให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับครู
ต่างชาติ 
- สอบมาตรฐานนักศึกษาร่วมกับ
สถานบันฝึกฝีมือแรงงาน 
- อบรมการใช้รถจักรยานยนต์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการ
จัดการอาชีว ศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน   

-พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ
อาชีพกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการตลาดแรงงานและ
เทคโนโลยีใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเครือข่าย
และส่งเสริมความร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

การบริหารจัดการสถานศึกษา  

  

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน  มีการติดตาม
และการประชุมประจ าเดือน 

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 



๓๑ รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่
ชุมชนและสังคม 
 

ฝึกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ 
(พัฒนาชุมชน) 
-การออกบริการ Fix it center 
-จัดท าโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วย
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ์  
นวัตกรรมและงานวิจัย 

ได้ผลงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานวิจัย ท่ีน ามาพัฒนาใน
สถานศึกษา  เผยแพร่ผลงานของ
บุคลากร และนักศึกษาในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยี 

การจัดหาทรัพยากรและแหล่ง
การเรียนรู้   

- ประสานงานกับเทศบาลปาดังเบซาร์ 
เปิดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ  อ. สะเดา 
- การจัดต้ังอบรมวิชาชีพในโรงเรียน
แกนมัธยม 
- จัดต้ังศูนย์พัฒนาอาชีพชุมชนสถาน
ปอเนาะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเครือข่าย
และส่งเสริมความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา                                                                                                                                 

-ร่วมมือเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพใน
พื้นท่ีด่านชายแดนและขยายบริการ
ด้านวิชาการในเขตพื้นท่ีห่างไกล 
-ร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดหางานแนะแนวอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเครือข่าย
และส่งเสริมความร่วมมือ 
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8. มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
 เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียงจึงก าหนดมาตรการ
ป้องกันและควบคุมความเส่ียงดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
ความเส่ียงด้านความ ปลอดภัย
ของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ภายในสถานศึกษา                                  

ลดปัญหาอุบัติเหตุท้ังภายใน
ภายนอกวิทยาลัย โดยการขับขี่
ยานพาหนะภายในวิทยาลัย  และ
จอดรถบริเวณท่ีให้จอด 

- ความร่วมมือกับสถานี
ต ารวจภูธร 
- รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยมี
วินัยการจราจร 

ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท                   
                                                                               

ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทใน
วิทยาลัยโดยให้นักศึกษา         
จัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน จัดเข้า
ค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 

จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด    
  

ลดภาวะเส่ียงติดสารเสพติดของ
นักเรียนและนักศึกษา 
 

นักเรียน นักศึกษาต้องได้รับการ
ตรวจสารเสพติดอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

 ความเส่ียงด้านสังคม  เช่น    
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
        

จัดให้ค าปรึกษานักเรียน นักศึกษา
และหาแนวทางป้องกันนักเรียน 
และจัดให้พบครูที่ปรึกษา ให้
ค าแนะน าให้ความรู้ต่าง ๆ  
 

จัดอบรมให้ความรู้โดยสาธารณ-
สุข/ครูอาจารย์ให้ความรู้และสอด 
แทรกในรายวิชาท่ี/ครูที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติตน
ในช่วงวัยเรียน 

ความเส่ียงด้านการพนันและการ
มั่วสุม   
 

ลดปัญหาการมั่วสุมและการพนัน
ภายในวิทยาลัย  โดยการเปิด – 
ปิดประตูทางเข้า – ออก วิทยาลัย 

สร้างความร่วมมือกับสถานี
ต ารวจภูธร 
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9. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1. ควรจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
การพัฒนาครูผู้สอน ท้ังด้านความรู้และด้านทักษะ 
ในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 

จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนา
ครูผู้สอน 

2. ควรจัดท าโครงการให้ผู้เรียนมีโอกาสเรี ยนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลเซีย 
ฯลฯ จนผู้เรียนสามารถส่ือสารได้เป็นอย่างดี 

จัดหาผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นเจ้าของภาษามาสอนให้กับผู้เรียน 

3. ควรหาแนวทางหรือวิธีการในการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียน 

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเพิ่มขึ้น 

4. ควรจัดหาวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจระบบประเมินโครงการ 
เพื่อให้ผู้ประเมินโครงการสามารถสร้างแบบสอบ-
ถามท่ีครอบคลุม 

จัดโครงการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ 

5. ควรท าความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ี
เช่ียวชาญเฉพาะด้านขอความร่วมมือให้ครูผู้สอนได้
ฝึกประสบการณ์ตรง 

ร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงาน 
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
1. ควรจัดพื้นท่ีท่ีเป็นสัดส่วนและเหมาะสมในการ
จัดเก็บ เพื่อแสดงผลงานของส่ิงประดิษฐ์คิดค้น 

แบ่งสัดส่วนและเหมาะสมในการจัดเก็บ เพื่อแสดงผลงาน
ของส่ิงประดิษฐ์คิดค้น 

2. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดท าผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการท าโครงการ และสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 

3. ควรให้แผนกวิชา/สาขางานจัดท าทะเบียน
ควบคุมผลงานส่ิงประดิษฐ์ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 

มีการท าทะเบียนควบคุมผลงานส่ิงประดิษฐ์ให้เป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

4. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการสนับสนุน 
การจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย 

ส่งเสริมการท าโครงการ และสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
1. ผลงานส่ิงประดิษฐ์ สามารถประดิษฐ์เพื่อเป็น
รายได้ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและสร้างช่ือเสียง
แกผู้่จัดท าและสถานศึกษา 

-พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมส่งเข้าร่วมประกวดใน
ระดับชาติ 

การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1. ให้มีการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ทุกตัวบ่งช้ี 
ให้ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพฯ 
-โครงการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 56 

2. ให้มีการจัดรูปแบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพฯ 
-โครงการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 56 

 
10. SWOT ของสถานศึกษา 
 

จุดแขง็  (Strenge) จุดอ่อน  (Weaknees) 
1.  มีพื้นท่ีมาก (98  ไร่) ท าเลท่ีต้ังอยู่ติดถนนใหญ่  สะดวก  
     ต่อการคมนาคม 
2.  เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวใน 
     อ าเภอจะนะ 
3.  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ง่ายต่อการ   
     เปล่ียนแปลงและพัฒนา 
4.  สภาพแวดล้อมภายในมีความร่มรื่น  บรรยากาศดี  เป็น  
     ธรรมชาติ พร้อมกับมีสนามฟุตซอล  สระว่ายน้ า  สนาม  
     บาสเก็ตบอล  สนามฟุตบอล  สนามวอลเลย์บอล   
     สนามเซปักตะกร้อ  และมีความพร้อมทางด้าน 
     หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ 
5.  ผ่านการประเมินจาก  สมศ.  รอบท่ีสอง 
6.  จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายตามความต้องการ  
     ของชุมชนท้องถิ่น 
7.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนา 
     พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ 
8.  เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้กับโรงเรียนสังกัด  สพฐ.   
     (มัธยม)  โรงเรียนสอนศาสนา และโรงงานอุตสาหกรรม 
9.  บุคลากรเป็นคนในพื้นท่ี  (ภูมิล าเนา) 
10. มีหอพักส าหรับนักเรียนนักศึกษาท้ังชายและหญิง 

1.  บุคลากรขาดขวัญก าลังใจในต าแหน่งหน้าท่ีการ  
     งานท่ีมั่นคง  (ครูจ้างสอน , พนักงานราชการ,    
     ลูกจ้างช่ัวคราว) 
2.  จ านวนนักเรียน  นักศึกษา   ในบางแผนกยังมี 
     ปริมาณท่ีน้อย 
3.  สถานศึกษาห่างไกลจากตัวเมือง 
4.  มีการเปล่ียนแปลงบุคลากรบ่อย  เนื่องจากขาด 
     ขวัญก าลังใจและความมั่นคงในอาชีพ 
5.  บุคลากรมีภาระงานมากไม่สามารถพัฒนางานใน 
     หน้าท่ีความรับผิดชอบได้ดีเท่าท่ีควร 
6.  บุคลากรได้รับการพัฒนาโอกาสความ 
     ก้าวหน้าน้อย 
7.  บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานน้อย 
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โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Thread) 
1.  อยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานผลิต 
     กระแสไฟฟ้า โรงแยกแก๊สจะนะ 
2.  แผนแม่บทของอ าเภอจะนะอนาคตเป็นเมืองท่าเรือ      
     น้ าลึก และอุตสาหกรรม 
3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และส่วนราชการ   
     เป็นมิตรที่ดีให้ความร่วมมือ 
4.  สถานประกอบการมีมากเพียงพอต่อการฝึกงานของ 
     นักเรียน นักศึกษา 
5.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในเขตพัฒนาพิเศษ 
     เฉพาะกิจชายแดนใต้ จากรัฐบาล 
6.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสังกัด  สพฐ.   
     และโรงเรียนสอนศาสนา ท าให้จัดหลักสูตรวิชาชีพได้ 
     หลากหลาย 

1.  สถานศึกษาต้ังอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย  3  จังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้  4  อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
2.  ความแตกต่างทางความคิด / ศาสนา ประเพณี 
     วัฒนธรรมและภาษา 
3.  ค่านิยมสังคมเมือง 
4.  มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและบุคลากรบ่อย 
5.  สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากอ าเภอเมือง  จังหวัด 
     สงขลา ท าให้การประชุมการประสานงานต่าง ๆ  
     เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
6.  ผู้เรียนให้ความสนใจกับวิทยาลัยฯ ท่ีอยู่         
    ในตัวเมือง 
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ตอนที่  3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ  คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นท่ียอมรับหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม  ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ท้ังหมด ท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ  ปวช . และระดับ  ปวส . ในแต่ละช้ันปีจ าแนกตาม    

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ เกี่ยวกับ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมด 
๑.๒ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
๑.๔ ข้อมูลผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม  ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๒.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม  ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงท ะเบียนเรียน
ท้ังหมด ท้ังนี้ยกเว้นผู้เรียนท่ีออกกลางคันในระดับ ปวช . และระดับ  ปวส. จ าแนกตามช้ันปี  ประเภทวิชาสาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต่ 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไปเทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

      สูตรค านวณค่าคะแนน  = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                          80    

 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 
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ความตระหนัก   
สถานศึกษาได้ช้ีแจงให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้ปกครอง  ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละ  

ช้ันป ีตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และปวส. 

ความพยายาม   
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  เพื่อให้ผู้เรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  การประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความ
เข้าใจด้านการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล  มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  ซึ่งในคู่มือ
ดังกล่าวได้ประมวลสาระท่ีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าว
ด้วย ให้ครูท า /จัดหาส่ือการสอน /จัดท าใบความรู้ /ใบงาน  ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง  มีการนิเทศการเรียนการ
สอนของครู  มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพี ยง  และ มีระบบการดูแลติดตาม
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
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ผลสัมฤทธิ์   

ล าดับ 
ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที่ได้ 
2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา/ ลงทะเบียน 
ทั้งหมด 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ สาขางาน  
  (1) (2) (3) = (1)-(2) 

  
  
1 
  
  
  

ปวช.             
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม             
สาขา ช่างยนต์ 1 101 43 58 47 81.03 
  2 24 5 19 14 73.68 
  3 31 3 28 14 50.00 

รวมสาขา   156 51 105 75 71.43 
2 สาขา ช่างเช่ือมโลหะ 1 28 15 13 9 69.23 
    2 12 1 11 8 72.73 
    3 11 1 10 8 80.00 
  รวมสาขา   51 17 34 25 73.53 
3  สาขา ช่างไฟฟ้าก าลัง 1 58 26 32 26 81.25 
  2 21 2 19 8 42.11 
  3 14 1 13 12 92.31 
 รวมสาขา  93 29 64 46 71.88 

4 สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 17 9 8 7 87.50 
  2 9 1 8 8 100.00 
  3 7 1 6 4 66.67 
 รวมสาขา  33 11 22 19 86.36 

5 สาขา ช่างก่อสร้าง 1 12 4 8 6 75.00 
  2 7 1 6 4 66.67 
  3 11 0 11 7 63.64 
 รวมสาขา  30 5 25 17 68.00 

6 สาขา อุตสาหกรรมยาง 1 9 1 8 7 87.50 
  2 5 0 5 4 80.00 
  3 5 0 5 4 80.00 
 รวมสาขา  19 1 18 15 83.33 

รวมประเภทวิชา  382 114 268 197 73.51 



๓๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ล าดับ 
ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที่ได้ 
2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา/ ลงทะเบียน 
ทั้งหมด 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ สาขางาน  
  (1) (2) (3) = (1)-(2) 

  
  
1 
  
  
  

ปวช.             
ประเภทวิชา พานิชยกรรม             
สาขา การบัญชี 1 35 8 27 25 92.59 
  2 10 1 9 9 100.00 
  3 8 0 8 8 100.00 

รวมสาขา   53 9 44 42 95.45 
2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 41 9 32 30 93.75 
    2 31 1 30 28 93.33 
    3 18 1 17 16 94.12 
  รวมสาขา   90 11 79 74 93.67 

รวมประเภทวิชา  143 20 123 116 94.31 
รวมระดับ ปวช.  525 134 391 313 80.05 

 

ล าดับ 
ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที่ได้ 
2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา/ ลงทะเบียน 
ทั้งหมด 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ สาขางาน  
  (1) (2) (3) = (1)-(2) 

 ปวส.       
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       

1 สาขา เครื่องกล 1 30 6 24 21 87.50 

  2 15 2 13 12 92.31 

 รวมสาขา  45 8 37 33 89.19 

2 สาขา ไฟฟ้าก าลัง 1 36 6 30 22 73.33 

  2 2 0 2 2 100.00 

 รวมสาขา  38 6 32 24 75.00 



๔๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ล าดับ 
ประเภทวิชา/ 

ชั้นปีที ่

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที่ได้ 
2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา/ ลงทะเบียน 
ทั้งหมด 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ สาขางาน  
  (1) (2) (3) = (1)-(2) 

 ปวส.       
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       

3 สาขา โยธา 1 - - - - - 

  2 8 1 7 5 71.43 

 รวมสาขา  8 1 7 5 71.43 

4 สาขา เทคโนโลยียางฯ 1 8 0 8 7 87.50 

  2 15 1 14 12 85.71 

 รวมสาขา  23 1 22 19 86.36 

รวมประเภทวิชา  114 16 98 81 82.65 

 ประเภทวิชา พานิชยกรรม       
1 สาขา การบัญชี 1 10 0 10 10 100.00 

  2 - - - - - 

 รวมสาขา  10 0 10 10 100.00 

2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 10 0 10 10 100.00 

  2 15 1 14 11 78.57 

 รวมสาขา  25 1 24 21 87.50 

รวมประเภทวิชา  35 1 34 31 91.18 

รวมระดับ ปวส.  149 17 132 112 84.85 

รวมทั้งสิ้น  674 151 523 425 81.26 

ปีการศึกษา  2557 วิทยาลัยเทคนิคจ ะนะ มี ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.26 ค่าคะแนน 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี  2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558  



๔๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก า หนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
(๒) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  ๕๐ -๕๙.๙๙ เมื่อเทียบ

กับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(๓) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ เมื่อเทียบ

กับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ เมื่อเทียบ

กับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไปเมื่อเทียบกับ

ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบประเมิน  

มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) ๑ – ๕ เพื่อเก็บข้อมูล  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการน าข้อมูลมา
วิเคราะห ์

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงานท่ีรับผู้เรียนเข้าฝึกงานท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง   
๓ ด้านของผู้เรียน 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง  ๓ ด้านของ
ผู้เรียน 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงานและบุคคลในชุมชน  ท่ีมีต่อ
คุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้เรียน 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๓) ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 

 

 



๔๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีกระบวนการในการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบ เพื่อให้

นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาในด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ และได้ตระหนักถึงคุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ  ด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้ ปกครอง หรือบุคคลในชุมชนท่ีนักเรียนนักศึกษาอาศัยอยู่   
ท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน  

ความพยายาม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้จัดท าโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน โครงการติดตามและ

นิเทศ นักเรียนนักศึกษา หลังฝึกงาน โดยมีครูที่ปรึกษาได้ติดตามและนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระหว่างการฝึกงาน  เพื่อ
พัฒนาในการท างานต่อไป  โดยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
สถานศึกษาและผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์   

ล าดับ 

  จ านวนแบบสอบถาม จ านวนของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
และชุมชน ที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของ            
สถานประกอบการ 

หน่วยงานและชุมชน  
ที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51-5.00 

ประเภทวิชา/           ที่ตอบกลับ 

สาขาวิชา/        
สถาน

ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สาขางาน สถาน

ประกอบการ
/หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ
/หน่วยงาน 

ชุมชน 

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       
 

    

 ระดับ ปวช.       
1 ช่างยนต์ 5 11 4 11 80 100 
2 ช่างเชื่อมโลหะ 2 11 2 11 100 100 
3 ช่างไฟฟ้าก าลัง 5 12 5 12 100 100 
4 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 5 2 5 100 100 
5 ช่างก่อสร้าง 2 9 2 9 100 100 
6 อุตสาหกรรมยาง 2 3 1 2 50 66.67 

รวมประเภทวิชา 18 51 16 50 89 98 

 
ประเภทวิชา พานิชยกรรม     

  
1 สาขา การบัญช ี 5 4 5 4 100 100 

2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 14 10 14 100 100 

รวมประเภทวิชา 15 18 15 18 100 100 

รวม ปวช. 33 69 31 68 94 99 



๔๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ล าดับ 

  จ านวนแบบสอบถาม จ านวนของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
และชุมชน ที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของ            
สถานประกอบการ 

หน่วยงานและชุมชน  
ที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51-5.00 

ประเภทวิชา/           ที่ตอบกลับ 

สาขาวิชา/        
สถาน

ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สาขางาน สถาน

ประกอบการ
/หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ
/หน่วยงาน 

ชุมชน 

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       
 

    

 ระดับ ปวส.       

1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 11 6 11 5 100 83.34 

2 สาขางานโยธา 3 4 3 4 100 100 

3 สาขาเทคโนโลยียางฯ 3 13 3 13 100 100 

 
รวมประเภทวิชา 17 23 17 22 100 96 

 
ประเภทวิชา พานิชยกรรม     

  
1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 14 6 14 100 100 

 
รวมประเภทวิชา 6 14 6 14 100 100 

รวม ปวส. 23 37 23 36 100 97 

รวมทั้งสิ้น 56 106 54 104 96 98 

 

ล าดับ องค์ประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์   

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ – 
๕๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ –๗๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ข้ึนไป เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีมี
ต่อคุณภาพผู้เรียน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตามข้อ (๕) อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 



๔๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี ้1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการก าหนดเครื่องมือประเมินการสร้างเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

แต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
๒. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช . และระดับ  ปวส. แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา       

สาขางาน 
๓. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช .๓ และระดับช้ัน  ปวส.๒ จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา       

สาขางาน เกี่ยวกับ 
๓.๑ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
๓.๒ ข้อมูลผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณ ฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในระดับ  ปวช. และระดับ  ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากป ระเด็นการพิจารณา ต้ังแต่   

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไปเทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

      สูตรค านวณค่าคะแนน  = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                           80    

 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 

 
 
 
 
 



๔๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม  /งาน/โครงการท่ีด าเนินการ

เพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา การจัดท ามาตรฐานการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกิดจากความร่วมมือของ
สถานประกอบการ และวิทยาลัยอื่นมาร่วมท าข้อสอบโดยมีการจัดท าข้อสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ความพยายาม   
สถานศึกษาได้ด าเนินงาน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และโครงการประกวดโค รงการ เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จ

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์  
 

ล าดับ     สาขาวิชา/  

จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน

ครบตาม
หลักสูตร 

จ านวนผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 

ร้อยละผู้ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ     สาขางาน 

  ปวช.3 
   

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
   1 สาขา ช่างยนต์ 31 24 77.41 

2 สาขา ช่างเช่ือมโลหะ 11 8 72.72 

3 สาขา ช่างไฟฟ้าก าลัง 14 12 85.71 

4 สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7 5 71.42 

5 สาขา ก่อสร้าง 11 9 8181 

6 สาขา อุตสาหกรรมยาง 5 5 100 
รวมประเภทวิชา 79 63 79.74 

 
ประเภทวิชา พานิชยกรรม 

   
1 สาขา การบัญชี 8 8 100 
2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 16 88.88 

รวมประเภทวิชา 26 24 92.30 
รวมระดับ ปวช.3 105 87 82.85 

 
 
 



๔๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ล าดับ     สาขาวิชา/  

จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน

ครบตาม
หลักสูตร 

จ านวนผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 

ร้อยละผูผ้่านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ     สาขางาน 

  ปวส.2 
   

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
   1 สาขา ยานยนต์ 15 14 * 93.33 

2 สาขา ไฟฟ้าก าลัง 2 3 * 100 

3 สาขา โยธา 8 7 87.50 

4 สาขา เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 15 14 93.33 
 รวมประเภทวิชา 40 38 95.00 

  ประเภทวิชา พานิชยกรรม 
   1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 13 86.66 

  รวมประเภทวิชา 15 13 86.66 
 รวมระดับ ปวส.2 55 51 92.72 

รวมทั้งสิ้น 160 138 86.25 
* นายภานุพงษ์  เหล็มหมัด  นักเรียนตกค้าง  
  นายศักดา  ขุนนิทาน นักเรียนตกค้าง 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผู้เรียนผ่ านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ  82.85 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ  
92.72 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  86.25 ค่าคะแนน 5.00 ระดับ
คุณภาพ ดีมาก  

 

 

 

 

หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ .ศ.2555 (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 



๔๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี ้1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่า

คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช.๓ และระดับ  ปวส.๒ จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขางาน  

เกี่ยวกับ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
๑.๒ ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง

การศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ต้ังแต่คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่

ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ  ในระดับ  ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต่ 
ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปเทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

      สูตรค านวณค่าคะแนน  = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                            50    

 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษามีการด าเนินงานและข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความส าเร็จโดยมีกิจกรรม /งาน/

โครงการท่ีด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบ การการจัด
แข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ  PDCA การจัดการเรียนการ
สอนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ด าเนินการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

ความพยายาม   
สถานศึกษาได้ด าเนินงาน จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมการด าเนินการทด สอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) แก่ครู 
แต่งต้ังคณะกรรมการติวการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้ านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์  
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

วิชาความรู้
พื้นฐานทั่วไป 

ร้อยละ 
วิชาความรู้

พื้นฐานอาชีพ 
ร้อยละ 

จ านวนผู้
ผ่านทั้ง 
2 วิชา 

ร้อยละ 

ปวช.3 100 22 22.00 23 23.00 18 18.00 
ปวส.2 64 14 21.87 21 32.81 10 15.62 
รวม 164 36 21.95 44 26.82 28 17.07 

 
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช .๓ ร้อยละ 18.00 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  และ เทียบกับผู้ท่ี ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวส .๒          
ร้อยละ 15.62 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  และเทียบกับผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบท้ังหมด     
คิดเป็นร้อยละ 17.07 ค่าคะแนน 1.70 ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 
 
หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามปร ะกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี  2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
 
 



๔๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทา งการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) ต้ังแต่ 

ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอั งกฤษเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าสอบโดย พิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับช้ัน  ปวช.๓ และระดับช้ัน  ปวส.๒ จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา      

สาขางาน เกี่ยวกับ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง

การศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 

ต้ังแต่คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 

ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ  ในระดับ 
ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต่ 

ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปเทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

      สูตรค านวณค่าคะแนน  = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                            50    

 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 

 

 
 



๕๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบ ทางการศึกษาระดั บชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาเป็นเป็นอย่างดี โดยให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของ
การทดสอบ และวิทยาลัย ฯ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบโดยการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน นักศึกษาท่ีจะเข้ารับการทดสอบ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการทดสอบและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

ความพยายาม 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้มีความพ ยายามในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ และได้มีการวางแผนการ
ด าเนินการเพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยการจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนกา รทดสอบโดย
การติววิชาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา โครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้
นักเรียน นักศึกษาและจัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยเจ้าของ
ภาษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ล าดับ 
 หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้เรียนที่ลง  
ทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

  ปวช.3         

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม         
1 สาขา เครื่องกล/ยานยนต์ 31 31 12 38.70 

2 สาขา โลหะการ/เช่ือมโลหะ 11 11 4 36.36 

3 สาขา ไฟฟ้าก าลัง 14 12 5 41.66 

4 สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 7 5 2 40.00 

5 สาขา ก่อสร้าง 11 11 4 36.36 

6 สาขา ผลิตภัณฑ์ยาง 5 5 0 0 

รวมประเภทวิชา 79 75 27 36.00 



๕๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ล าดับ 
 หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้เรียนที่ลง  
ทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 ประเภทวิชา พานิชยกรรม     
1 สาขา การบัญชี 8 8 2 25.00 

2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 17 10 58.82 

รวมประเภทวิชา  26 25 12 48.00 

รวม ปวช.3 105 100 39 39.00 
 
 

ล าดับ 
 หลักสูตร/     ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้เรียนที่ลง  
ทะเบียนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 ปวส.2     
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     

1 สาขา เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 15 15 4 28.57 

2 สาขา ไฟฟ้าก าลัง/ติดต้ังไฟฟ้า 2 2 0 0 

3 สาขา เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 15 15 3 20.00 

4 สาขา โยธา 8 7 3 42.85 

รวมประเภทวิชา  40 38 10 26.31 

 ประเภทวิชา พานิชยกรรม     

1 สาขา การบัญชี 5 5 3 60.00 

2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 21 6 28.57 

รวมประเภทวิชา  26 26 9 34.61 

รวม ปวส.2 66 64 19 29.68 

รวมทั้งสิ้น 171 164 58 35.36 



๕๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ  ในระดับ 
ปวช.๓ ร้อยละ  39.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง  และเทียบกับผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบในระดับ  
ปวส.๒ ร้อยละ  29.68 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  และเทียบกับผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าทดสอบ
ท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 35.36 ค่าคะแนน 3.53 ระดับคุณภาพ ดี 
 

หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี  2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบโดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑.หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับ  ปวช. และระดับ  ปวส. ในแต่ละช้ันปี  จ าแนกประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขา

งาน เกี่ยวกับ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน ท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 
๑.๒ ข้อมูลผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิ ชาชีพหรือ

หน่วยงานท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง) 

๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ(หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรื อ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง) 

๒.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานการอาชีพในระดับ  ปวช. และระดับ  ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของ
สถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต่ 

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไปเทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

      สูตรค านวณค่าคะแนน  = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                          80    

 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 
 
 

*** ยกเว้นการประเมินตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา *** 

 



๕๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นโดยพิจารณาจากภาพรวมของ

สถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้ส าเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นในระดับ  ปวช. และระดับ  ปวส.จ าแนกตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ  เดือนมิถุนายน หรือรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 

(๑) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อ                
     ประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว 
(๒) สถานศึกษาสังกัด สช. และอื่นๆ จากบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุน 

        รายบุคคล ณ  ๑๐  มิถุนายน 
๑.๒ ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  ตามแบบรายงานผล  การเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 
๑.๓ ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
๑.๔ ข้อมูลของผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่นลาออก  

เสียชีวิต พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น 
๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  ในระดับ  ปวช. และ ระดับ 

ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต่ 

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไปเทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

      สูตรค านวณค่าคะแนน  = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                          80    

 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 
 
 
 



๕๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาได้ช้ีแจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง  ทราบถึงการส าเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรของผู้เรียน 

ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และปวส. 

ความพยายาม   
สถานศึกษาได้มีการวางแผน ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนได้ส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร โดยมี การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด
การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวล
สาระท่ีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล  ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการทุกรายวิ ชาทุกภาคเรียน  ให้ครูท า /จัดหาส่ือการสอน /จัดท าใบความรู้ /ใบงาน  ให้ครูประเมินผลตาม
สภาพจริง มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู  มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และมีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอย่างใกล้ชิด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผลสัมฤทธิ์  
  

ล าดับ 

หลักสูตร/ 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 
ประเภทวิชา 

/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

  ปวช.       

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       
1 สาขา ช่างยนต์ 56 14 25.00 

2 สาขา ช่างเช่ือมโลหะ 18 6 33.33 

3 สาขา ช่างไฟฟ้าก าลัง 28 6 21.43 

4 สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 14 4 28.57  

5 สาขา ก่อสร้าง 14 7 50.00 

6 สาขา อุตสาหกรรมยาง 12 4 33.33 

รวมประเภทวิชา 142 41 28.87 

  ประเภทวิชา พานิชยกรรม       

1 สาขา การบัญชี 15 8  53.33 

2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 16 66.67 

รวมประเภทวิชา  39 24 61.54 

รวมระดับ ปวช.  181 65 35.91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ล าดับ 

หลักสูตร/ 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 
ประเภทวิชา 

/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

  ปวส.       

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       

1 สาขา ช่างยนต์ 15 12  80.00  

2 สาขา ช่างไฟฟ้าก าลัง 4 2 50.00  

3 สาขา ช่างโยธา 8 4  50.00  

4 สาขา เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 15 12 80.00 
รวมประเภทวิชา 42 30 71.42 

 ประเภทวิชา พานิชยกรรม    

1 สาขา การบัญชี - - - 

2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 11 73.33 

รวมประเภทวิชา  15 11 73.33 

รวม ปวส. 57 41 71.93 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. และ ปวส. 238 106 44.54 

ปีการศึกษา  2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.๓ คิดเป็นร้อยละ  35.91     
ระดับ ปวส.๒ คิดเป็นร้อยละ 71.93 และมีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด เทียบกับหลักสูตรแรกเข้าท้ังส้ิน  คิดเป็นร้อยละ  
44.54 ค่าคะแนน 2.78 ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 
หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี  2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี ้1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  ๑ ปี เทียบกับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดระดับ  ปวช. และระดับ  ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขางาน  

ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๒. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดั บ ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ท่ีได้งานท าภายใน ๑ ปี ใน

สถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๓. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีประกอบอาชีพอิสระภายใน  

๑ ปี พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานท่ีประกอบอาชีพ 
๔. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ท่ีศึกษาต่อภายใน  ๑ ปี 

พร้อมข้อมูลสถานศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อ 
๕. ร้อยละของผู้ส า เร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  ๑ ปี เทียบกับ

ผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีศึกษาต่อภายในของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต่ 

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไปเทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
 

      สูตรค านวณค่าคะแนน  = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                          80    

 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช้ 2.51 – 3.50 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

 
 

 
 

 

 



๕๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
 สถานศึกษา โดยงานแนะแนวและจัดหางาน ได้จัดท าโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส า เร็จการศึกษาไป
แล้วภายใน ๑ ปีโดยมีการด าเนินงานคือ จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาเป็นข้อมูลและฐานข้อมูลการพัฒนาก า ลังคนเบ้ืองต้นท่ีใช้ในการติดตามนักเรียน  นักศึกษา  หลังส า เร็จ
การศึกษาไปแล้ว 

ความพยายาม   
สถานศึกษาโดยงานแนะแนวและจัดหางานได้ด า เนินการตามโครงการติดตามนักเรียน  นักศึกษาท่ีส า เร็จ

การศึกษาไปแล้วภายใน  ๑ ปี โดยใช้วิธีการติดตามจากข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีนักเรียน  นักศึกษาได้กรอกให้ไว้กับ            
งานแนะแนว  จากข้อมูลท า ให้งานแนะแนวสามารถติดตามนักเรียน  นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  เป็นจ านวนมากส่วน
นักศึกษาบางกลุ่มท่ีติดต่อไม่ได้ จะใช้วิธีการสอบถามจากเพื่อน ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ล าดับ 

หลักสูตร/ จ านวน
ผู้เรียนที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ในปี

การศึกษาที่
ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  ปวช.                   

  
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม                   

1 สาขา ช่างยนต์ 18 - - - - 17 94.44 17 94.44 

2 สาขา ช่างไฟฟ้าก าลัง 8 - - - - 6 75.00 6 75.00 

3 สาขา เชื่อมโลหะ 7 - - - - 7 100 7 100 

4 สาขา ก่อสร้าง 3 2 66.66 - - 1 33.33 3 100 

5 สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 3 - - 1 33.33 2 66.66 3 100 

6 สาขา อุตสาหกรรมยาง 7 - - 1 14.28 6 85.71 7 100 

รวมประเภทวิชา 46 2 4.34 2 4.34 39 84.78 43 93.47 



๖๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ล าดับ 

หลักสูตร/ จ านวน
ผู้เรียนที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ในปี

การศึกษาที่
ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  ปวช.                   

  
ประเภทวิชา 
พานิชยกรรม                   

1 สาขา บัญชี 5 - - - - 5 100 5 100 

2 สาขา คอมพิวเตอร์ 7 - - - - 6 85.71 7 100 

รวมประเภทวิชา 12 - - 1 8.33 11 91.66 12 100 

รวมระดับ ปวช. 58 2 3.44 3 5.17 50 86.20 55 94.82 

 

ล าดับ 

หลักสูตร/ จ านวน
ผู้เรียนที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ในปี

การศึกษาที่
ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  ปวส.                   

  
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม                   

1 สาขา เทคนิคยานยนต์ 14 3 21.42 7 50.00 - - 10 71.42 

2 สาขา ไฟฟ้าก าลัง 4 - - 3 75.00 - - 3 75.00 

รวมประเภทวิชา 18 3 16.66 10 55.55 - - 13 72.22 

 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ล าดับ 

หลักสูตร/ จ านวน
ผู้เรียนที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ในปี

การศึกษาที่
ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  ปวส.                   

  
ประเภทวิชา 
พานิชยกรรม                   

1 สาขา คอมพิวเตอร์ 5 - - 5 100 - - 5 100 

รวมประเภทวิชา 5 - - 5 100 - - 5 100 

รวมระดับ ปวส. 23 3 13.04 15 65.21 - - 18 78.26 

รวมทั้งสิ้น 81 5 6.17 18 22.22 50 61.72 73 90.12 

ปีการศึกษา2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปีคิดเป็น ร้อยละ 90.12 ค่าคะแนน 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี  2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
(๒) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ เมื่อเทียบ

กับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(๓) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ เมื่อเทียบ

กับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 7๐ – 7๙.๙๙ เมื่อเทียบ

กับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เมื่อเทียบ

กับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจาณาจากภาพรวม 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้มาตราส่วน

การประมาณค่า (Rating scale) ๑ – ๕ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของ  สถานประกอบการ  หน่วยงานท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานท่ีมี

คุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาต่อท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง  ๓ ด้านของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีต่อ

คุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา  และผู้รับบริการ  

ท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๓) ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 

 



๖๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้ตระหนักถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน  3 ด้านคือ  ด้านคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยได้จัดท าการติดตาม สอบถาม 
สัมภาษณ์ ตามข้อมูลท่ีนักศึกษาได้ให้ไว้จากการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความพยายาม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2556 โดยสร้างแบบสอบถามความ

พึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษาและผู้รับบริการ  ท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง  3 ด้านของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีได้ท างานหรือศึกษาต่อ 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ล าดับ องค์ประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์ 
  

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ - 
๕๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
– ๖๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก 

  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
– ๗๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม   

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

ปีการศึกษา  2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  หรือ
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตามข้อ (4)    
ระดับคุณภาพ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช้ 2.51 - 3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 - 1.50 
 

ร้อยละ 81.26 
ค่าคะแนน 5.00 

ดีมาก 
(5) 

1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  ชุมชน ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 
 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผล (5) 

 

ดีมาก 
(5) 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช้ 2.51 - 3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 - 1.50 
 

ร้อยละ 86.25 
ค่าคะแนน 5.00 

ดีมาก 
(5) 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากการ
ทดสอบทางการศึกษ า
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนน
เฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช้ 2.51 - 3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 - 1.50 
 

ร้อยละ 17.07 
ค่าคะแนน 1.70 

ต้องปรับปรุง 
(2) 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)ต้ังแต่ค่าคะแน น
เฉล่ียระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช้ 2.51 - 3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 - 1.50 
 

ร้อยละ 35.36 
ค่าคะแนน 3.53 

ดี 
(4) 

 



๖๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้(ต่อ) เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนท่ี
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
หรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 
 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช้ 2.51 - 3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 - 1.50 
 

- - 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช้ 2.51 - 3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 - 1.50 
 

ร้อยละ 44.54 
ค่าคะแนน 2.78 

 

พอใช้ 
(3) 

1.8 ร้อยละของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช้ 2.51 - 3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 - 1.50 
 

ร้อยละ 90.12 
ค่าคะแนน 5.00 

ดีมาก 
(5) 

1.9 ระดับความพึงพอใจ
ของสถาน ประกอบการ
หน่วยงานหรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) 
  และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) (2) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผล (4) 

 

ดี 
(4) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 3.93 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 
 
 
 

 
 



๖๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ    
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลตามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
(๕) สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ (๑) – (๔) ไม่เกิน ๓ ปีไปใช้อย่าง

น้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
๒. รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๓. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา 
๔. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๖. หลักฐานท่ีสาขางานได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน ๓ ปี ไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
๗. ร้อยละของสาขางานท่ีได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน ๓ ปี ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนเทียบกับสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)และ (๓) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 1 

 
 



๖๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาเห็นความส าคัญในการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยฝ่ายวิชาการมีโครงการงาน

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการนิเทศภายในเพื่อตรวจและแนะน าในการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบ ฐาน
สมรรถนะ 

ความพยายาม   
สถานศึกษาได้นิเทศการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อแนะน าการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ฐาน

สมรรถนะเพื่อให้การเรียนการสอนวิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น  มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร  และสถานศึกษา
ด าเนินการให้ครูจัดท าใบงานทุกรายวิชา 

ผลสัมฤทธิ์  
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร   
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   
4 สถานศึกษา มีการประเมินหลักสูตร   
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ (1) - (4)  ไม่เกิน 

3 ปีไปใช้  อย่างน้อยร้อยละ 50  ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน   

 
ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติตามประเด็น  (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) ระดับคุณภาพ ดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาด า เนินการให้ครูจัดท า แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ี

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอั นพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

(๒) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
(๓) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
(๔) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

  (๕) สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ

คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่ละคนทุก
รายวิชาท่ีสอน 

๔. ร้อยละของครูที่จัดท า แผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธี  การสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสง ค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ทุกรายวิชาท่ีสอนเทียบกับครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๓) ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๒) ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
สถานศึกษาเห็นความส าคัญในการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จึงส่งเสริมให้

ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยได้ด าเนินการมอบหมายการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนกวิชา  
จัดท าตารางสอนส าหรับครูผู้สอนในแต่ละแผนกวิชา และให้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความพยายาม 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาทุกหลักสูตรในทุกภาคเรียนและครูผู้สอนน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับเปล่ียนใหม่และให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน  ท้องถิ่น  โดยได้ด าเนินการให้แต่ละแผนกวิชามอบให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทุก
ด้านทุกรายวิชาท่ีสอนในภาคเรียนนั้นและให้แต่ละแผนกวิชาติดตามให้ ครูผู้สอนทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาตามท่ีก าหนดไว้ 

ผลสัมฤทธิ์ 
  

ข้อ ประเด็นการพิจารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน

ท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

  

2 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา   

3 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา   

4 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา   

5 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา   

 
ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา    

ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตามข้อ (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
  
 
 

 



๗๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

(๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

(๓) สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

(๔) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการ เรียนการสอนไปจัดท า วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา      
ท่ีสอน 

(๕) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลรายวิชาท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
๒. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
๓. หลักฐานของรายวิชาท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. หลักฐานของรายวิชาท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน 
๕. หลักฐานของรายวิชาท่ีมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน 
๖. หลักฐานของรายวิชาท่ีครูน า ผลจากการสอนด้วยเทคนิ ควิธี การสอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
๗. หลักฐานของรายวิชาท่ีครูน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 
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ความตระหนัก  
 สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนใช้ส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท า บันทึกหลังสอนให้ครูน าผลจากการสอนด้านเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนมากท่ีสุด 

ความพยายาม  
 สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาท่ีสอน ด าเนินการให้ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกทุกแผนก ท าการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนทุกคนแต่ละแผนกและให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าบันทึกหลังสอนของรายวิชาท่ีสอน ให้ครูผู้สอนทุกคนน า
ผลจากการด้านเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าเสนอผลจาก
การวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดด้านระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา แก่ผู้เรียนท่ีสุด 

ผลสัมฤทธิ์  
 

ล าดับ แผนกวิชา 
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูที่ปฏิบัติ 
สอนตาม
แผนฯ 

สรุปใช้สื่อ
เหมาะสม 

บันทึก
หลังสอน ท าวิจัย 

น าผลวิจัย 
ไปใช ้

() () () () () 

1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2      

2  ช่างไฟฟ้าก าลัง 4      

3  การยางและพอลิเมอร์ 3      

4  ช่างยนต์ 8      

5 ช่างเช่ือมโลหะ 2      

6 ช่างก่อสร้าง 3      
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ล าดบั แผนกวิชา 
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูที่ปฏิบัติ 
สอนตาม
แผนฯ 

สรุปใช้สื่อ
เหมาะสม 

บันทึก
หลังสอน ท าวิจัย 

น าผลวิจัย 
ไปใช ้

(/) (/) (/) (/) (/) 

7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5      

8 บัญช ี 4      

9 เทคนิคพื้นฐาน 2      

10 สามัญสัมพันธ์ 7      

 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ใช ่ ไม่ใช่ 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม     และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน  

  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน                   

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และให้ครูแต่ละคน
ท าบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน   

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน     

  

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน                                   

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ด าเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการ
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาด า เนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน

ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
(๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน 
(๓) สถานศึกษาด า เนินการให้ครูทุกคน  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา   

ท่ีสอน 
(๔) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 
(๕) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียน  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือค าส่ังมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
๓. หลักฐานการก าหนด และแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการ

สอนของครู ทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๔. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๕. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๖. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๗. หลักฐานการน า ผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูทุกคนในรายวิชาท่ีสอน 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 
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ความตระหนัก     
ตามท่ีสถานศึกษาได้จัดเปิดการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยฯ มีก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตาม
ตารางสอนและก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกคนตามแนวทางท่ีวิทยาลัยฯก าหนด โดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  อีกท้ังครูผู้สอนยั งสามารถน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มากท่ีสุด 

ความพยายาม      
สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนท าการวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกรายวิชาท่ีสอนตามตารางสอนท่ี ได้รับ

มอบหมาย  โดยให้ครูผู้สอน จัดส่งโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ในทุกรายวิชาท่ีสอน ซึ่งได้ระบุวิธีการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งครูผู้สอนได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน และให้
ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเ รียนรู้  โดยการใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย อีกท้ังให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมิน และครูผู้สอนทุกคนได้น าผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล ะ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ใช ่ ไม่ใช่ 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน   
2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก

รายวิชาท่ีสอน   
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน   
4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก

รายวิชาท่ีสอน   
5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ท่ีสอน 

  

 
ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติตาม

ประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 



๗๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
(๒) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
(๓) สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
(๔) สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
(๕) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน า ผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลสถานประกอบการ  หน่วยงานท่ีผ่านการคัดเลือกและท าความร่วมมือ  ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน

ตามหลักสูตร 
๒. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
๓. หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานท่ีประกอบการ หน่วยงาน 
๔. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
๕. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
๖. หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้ท าความร่วมมือ ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร มีการประชุมร่ วมกับ

สมาคมสถานประกอบการยานยนต์จังหวัดสงขลา  คัดเลือกสถานประกอบการ มีการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  จัดท าคู่มือ
การฝึกงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 

ความพยายาม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการยานยนต์ 

จังหวัดสงขลา ให้ครูแผนกวิชามีการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนใน
สถานประกอบการ จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังจากฝึกงาน 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ใช ่ ไม่ใช่ 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการหน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่ง

ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
 

 
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน   
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน  

 
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน   
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา   
 

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 
(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบติั (1) (2) (3) และ(4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น 4 ข้อ 

ดี 
(4) 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 
 

ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (5) 

ดีมาก 
(5) 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบติั 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (5) 

ดีมาก 
(5) 

2. 4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 
 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 
 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น 4 ข้อ 

ดี 
(4) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 4.60 



๗๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถาน ศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดท า
แผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเส่ียง  มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์อาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงิน
และงบประมาณมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒) สถานศึกษาด า เนินการให้มี  การประชุมค ณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอ ย่างน้อยภาคเรียนละ     

๑ ครั้ง 
(๓) สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนด

ไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๔) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
(๕) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบั ติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๓. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ในการปฏิบัติงานร่วมกับ

สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๕. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 



๗๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง  ท้ังนี้วิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยท าหน้าท่ี ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ สถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป และ  เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ 

ความพยายาม 
วิทยาลัย เทคนิคจะนะ ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมิได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  และมิได้เป็น

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เข้ามาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
โดยใช้แบบประเมิน  ท้ังนี้ได้ด าเนินการออกค าส่ังแต่งต้ัง จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท าการประเมิน
คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง    

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง    

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง    

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผล
การประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  

 
  

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  

  
 
ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะน ะ มีระดับความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 



๘๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
ประเด็นการพิจารณา 

(๑) สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

(๒) สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

(๓) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
(๔) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
(๕) สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
๒. หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
๓. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๕. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)และ (๓) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ  ตามแผนโดยให้ทุกหน่วยงานภายในและ

ภาย นอก เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน พัฒนาการจัดการศึกษา แผน ปฏิบัติการประจ าปี มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุง บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เข้ามาร่วม จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนประจ าปี   
มีการบริหารความเส่ียงโดยมีบุคลากร ชุมชน  นักเรียน นักศึกษาเป็นส่วนร่วม  

ความพยายาม 
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษามีการประชุมโดยบุคลากรทุกคน

และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

ผลสัมฤทธิ์   
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

  

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  

 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 
 5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
(๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(๕) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๒. หลักฐานการจัดท าแผนงาน โครงการการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๔. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๕. หลักฐานการน าผลการประเมินไปรับปรุงการบริหารจัดการ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)และ (๓) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก    
สถานศึกษามีการพัฒนาสถาน ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครู  และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ 

ความพยายาม    
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึ กษาเพื่อก าหนดอัตลักษณ์  และพิจารณาแผนงาน  โครงการพัฒนา

สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ 

ผลสัมฤทธิ์    
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย    

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน  และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

   

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ    

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
   

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ    
 

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับความเหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
(๒) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
(๓) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
(๔) สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา ผู้ปกครองรวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินการบริหารงาน  และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๓. รายงานการประชุมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
๔. หลักฐานการน า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
๕. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น า ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมกา รสถาน  

ศึกษาหรือวิทยาลัย 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารงานในสถานศึกษาโดย ด าเนินการประชุม ครูบุคลากรทางก ารศึกษาใน

การน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาสู่การปฏิบัติ วางแผน การประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย การก าหนดโครงการพัฒนาสถานศึกษา
ต่างๆ ท่ีเป็นความต้องการ ของผู้ปกครองมาปรับปรุงในแผนพัฒน า มีการประเมินก ารบริหารงานและภา วะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการวิทยาลัย 

ความพยายาม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะด าเนินการประชุมวิทยาลัย กรรมการบริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 

ชุมชน ภาคีเครือข่าย เพื่อน าแนวทางความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนลงสู่แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย มีการ
ติดตามโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมติดตาม การสังเกตการณ์ด าเนินงานแต่ละ
โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการจนกระท่ังโครงการส าเร็จ ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารมี
การประเมินโดยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด     

2 สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง    

3 สถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครอง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง    

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

  

 

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับความเหมาะสมในการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 



๘๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน  ๙ ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น  ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ีครบถ้วนและ

เช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
(๓) สถานศึกษาด าเนินการให้ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  

โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อย ๙ ประเภทและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญ

หายของข้อมูล 
๒. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
๓. หลักฐานท่ีครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสาถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ของสถานศึกษา 

โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 

 

 

 

 



๘๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการน าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร

การตดัสินใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

ความพยายาม   
สถานศึกษา ได้มีการน าระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้โดยมีการส่งบุคลากรไปอบรมการใช้งานและขยายผลต่อ

บุคลากรในวิทยาลัย และได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานและการให้บริการของการด าเนินงาน 
 
ผลสัมฤทธิ์   
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฎิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีข้มูลพื้นฐาน 9 ประเภท และข้อมูลอื่นจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี
ครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล 

  

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน   
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ   

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน   

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00   

ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระดับความเหมาะสมในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที ่3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคัญอย่างน้อย ๕ ด้าน 

ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

(๒) สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
(๓) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(๔) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
(๕) สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญอย่างน้อย ๕ ด้านโดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
๒. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียง 
๓. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
๔. หลักฐานการน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
๕. หลักฐานแสดงผลการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง  (เพิ่มหรือลด) ในแต่ละด้าน 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)และ (๓) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนแ ละผู้ปกครอง มีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการ
ประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลท าให้ความเส่ียงในด้านต่างๆ ลดลง 

ความพยายาม 
จัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญ  ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านส่ิง

เสพติด ด้านสังคม ด้านการพัฒนาและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียน
และผู้ปกครอง มีการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงบริหารความเส่ียง 

ผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคัญ
อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพ
ติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

 

  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ    

3 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ    

4 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง    

5 สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน    

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 
(๒) (๓) (๔) และ (๕) ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

 

 

 

 

 



๙๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
(๒) สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
(๓) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
(๔) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ  ๑๐ ของ

จ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ 
(๕) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน 
๒. ค าส่ังแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
๓. หลักฐานการด าเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
๔. แผนงานโครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
๕. หลักฐานการด าเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดระบบดูแลผู้เรียน จึง วางแผนด าเนินการเพื่อดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง สนับสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ความพยายาม 
 งานครูที่ปรึกษาได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาประจ าทุกปี มีการ
จัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาทางด้านการเรียน ครอบครัว หรือสังคม เพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที และมีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
ร่วมกันดูแลผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนมากถึง 119 ทุน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง ด้าน
ยาเสพติด ด้านการเรียน โดยมีโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ส่งเสริม
ผู้เรียนปัญญาเลิศทางด้านวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน   

2 
สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง   

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน   

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนท่ีร้องขอ   

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ    
 
ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ระดับคุณภาพในการจัดระบบ

ดูแลผู้เรียน ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

(๒) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(๓) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร

สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
(๕) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการจัดท าแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของครู  และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๓. หลักฐานการประ เมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้อาคาร

สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๔. หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 

 

 

 



๙๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตะหนัก   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความตะหนักในก ารด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

วิทยาลัยตลอดมา ในเรื่องของการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการตามความ
ต้องการของ  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัย  โดยได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

ความพยายาม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการส ารวจความต้องการ  ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

วิทยาลัยในเรื่องของการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาของวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน ส ารวจเก็บข้อมูลความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  

  

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51-5.00   
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

ปีการศกึษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับความเหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 

 
 



๙๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
(๒) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
(๓) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
(๕) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

๑. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ

คอมพิวเตอร์ 
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๔. หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สนับสนุนให้มีการจัดห าและการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของครู  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  ทันสมัยและ
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

ความพยายาม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้มีการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ  โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ.  
2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และเพื่อให้ตรงกับความต้องการของครู  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  โดย
ได้แจกแบบสอบถามคว ามพึงพอใจในการจัดหาและการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  ให้กับครู  
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน   

ผลสัมฤทธิ์    
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์   

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน    

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00   
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ   

 
ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ

คอมพิวเตอร์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ

หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
(๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
(๓) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครู

และบุคลากรทา งการศึกษา  กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น  องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ ๕ 

(๔) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

(๕) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ    
ยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษากับ

สถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม  
๖. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 
 



๙๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ  อย่างต่อเนื่อง        

ให้บุคลากรมีการฝึกอบรมด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย            
งานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรง
กับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง  

ความพยายาม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองท้ังในด้านวิชาชีพ 

วิชาการ และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพตามสายงาน จัดสรรทุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น มี
โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษาท้ังระดับภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มอาเซียน 
มีการจัดโครงการหลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นท่ี ยอมรับ
ท้ังภายในวิทยาลัย และสังคมภายนอก 

ผลสัมฤทธิ์  
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการฝึกอบรม
ด้านวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75   

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา  
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5   

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 
 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75   

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

  

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี 

 



๙๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐ 

ของงบด าเนินการ 
(๒) สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าผลผลิตผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๕ ของค่าวัสดุฝึก 
(๓) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑ 

ของงบด าเนินการ 
(๔) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดจัดแสดง

โครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 
(๕) สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส า นึก และเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา 
๒. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และส่ือส าหรับจัดการเรียนการสอน 
๓. หลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
๔. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๕. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดจัดแสดง

โครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
๖. หลักฐานรายจ่ายในการด าเนินงานตามโค รงการ กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ

เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 

 

 

 



๙๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯ มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริ มสนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย  การด าเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม  ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การปลูกฝังจิตส านึก และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามแผนงาน  โดยด าเนิน กิจกรรม /งาน /โครงการท่ีด าเนินการเพื่อน าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ เช่น มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกตามท่ีผู้สอนได้ก าหนดไว้ในแผนกา รจัดการเรียนรู้  
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการบริการชุมชน กิจกรรม อชท. บริการงาน อาชีพแก่ชุมชน  
ประสานความร่วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดในการให้บริการวิชาชีพและฝึกอาชีพแก่  ประชาชน  พิจารณาการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี   โครงการจัดระดมทุนเพื่อจัดซื้ ออุปกรณ์  ครุภัณฑ์การศึกษา  เป็นต้น  และต้องด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA  

ผลสัมฤทธิ์ 
  

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ  

 
2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน

การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก   
3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ   
4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการ

จัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 
 

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบด าเนินการ 

  

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 



๑๐๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ  
หรือ ต่างประเทศ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังใน

ประเทศและหรือต่างประเทศ 
(๒) สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท้ังในประเทศหรือ

ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 
(๓) สถานศึกษามีจ า นวนสถานประกอบการท้ังในประเทศ และหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง 
(๔) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่ นๆ เช่น งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ฯลฯ เพื่อส่งเสริม  

สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. แผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ และหรือ

ต่างประเทศ 
๒. ข้อมูลสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท้ังในประเทศ และหรือต่างประเท ศร่วม

พัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน 
๔. ข้อมูลสถานประกอบการท้ังในประเทศ และ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ

สถานศึกษา 
๕. รายการทรัพยากรอื่นๆ  เช่น งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ฯลฯ ท่ีสถานศึกษาได้รับการส่งเสริม  

สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา 
๖. รายงานการประเมินผลการด า เนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 



๑๐๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีแผนงาน โครงการในการ ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ัง

ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 และแผนงานโครงการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2557 

ความพยายาม 
วิทยาลัยเทคนิค ฯ ได้ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา ในโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฝึกอบรม

วิชาชีพอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โครงการปรับปรุงส านักงาน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษา และโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายท้ังในประเทศ และ หรือต่างประเทศ  

 
2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังใน

ประเทศและ หรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขา
งานท่ีเปิดสอน 

  

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

 
 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ   

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง   

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
กับเครือข่าย ท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 



๑๐๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน ผลการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรม 
การสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

3.2 ระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตามประเด็น 
(๑) (๒) (๓) (๔) 

และ (๕) 

ดีมาก 
(5) 

3.3 ระดับคุณภาพในการ  
พัฒนาสถานศึกษาตาม 
อัตลักษณ์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตามประเด็น 
(๑) (๒) (๓) (๔) 

และ (๕) 

ดีมาก 
(5) 

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจั ดการระบบฐาน
ข้อ  มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเส่ียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตามประเด็น 
(๑) (๒) (๓) (๔) 

และ (๕) 

ดีมาก 
(5) 

3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 



๑๐๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี(้ต่อ) เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน ผลการประเมิน 
3.8 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวด  
ล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานท่ีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

3.10 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น 4 ข้อ 

ดี 
(4) 

3.11 ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงิน และ
งบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

3. 12 ระดับคุณภาพ  ใน
การ ระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา  กับ   
เครือข่าย  ท้ังในป ระเทศ  
และ หรือต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 4.60 
 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ประเดน็การพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  บริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
(๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ กิจกรรม ต่อป ี
(๓) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ เข้าร่วมโครงการ  

กิจกรรม 
(๔) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
๒. ข้อมูลสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
๓. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน 
๔. หลักฐานการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๕. โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน 
๖. ข้อมูล การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๗. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้เรียนในแต่ละสาขา 
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก     
สถานศึกษาได้มีโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับวิ ธีเรียน  

เปล่ียนวิธีสอน  โดยการประยุกต์การเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  โดยเน้นในเรื่องของการบริการแก่
ชุมชน  โดยการประชุมกรรมการเพื่อหารือในเรื่องของแนวทางในการจัดการเรียน การสอน   ให้สอดคล้องกับการ
บริการชุมชน  และได้บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยได้มอบหมายให้แต่ละแผนกวิชาได้ออก
ด าเนินการ 

ความพยายาม    
สถานศึกษาได้ท ากิจกรรม / โครงการ  ท่ีใช้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

โดยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบั ติการ  มีการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียน การสอนรายวิชา  เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ใช้ความรู้  ทักษะและประสบการณ์  บริการชุมชน  ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

ผลสัมฤทธิ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า  2  โครงการ /กิจกรรมต่อปี   
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรมต่อปี   
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการปละมีผลการประเมิน  โดยเฉล่ีย  
3.51 - 5.00 

  

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ 
วิชาชีพ ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๐๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน ผลการประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในกา ร
บริหารจัดการ 
การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนมี
การเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดง  โครงการส่ิงประดิษฐ์  

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
(๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน  ปวช.๓ และระดับ  ปวส.๒ ท าโครงก ารส่ิงประดิษฐ์งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย  ระดับช้ัน  ปวช.๓ จ านวน  ๓ คนต่อ ๑ ช้ิน และ
ระดับ ปวส.๒ จ านวน ๒ คน ต่อ ๑ ช้ิน 

(๓) สถานศึกษาได้จัดการประกวดและได้น าโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

(๔) สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(๕) สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่ าร้อยละ  ๕ ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลผู้เรียน ระดับช้ัน ปวช.๓ และระดับช้ัน ปวส.๒ จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน 
๒. หลักฐานการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า  การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  

หรืองานวิจัย 
๓. ข้อมูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับช้ัน ปวช.๓ และระดับช้ัน  ปวส.๒ ในแต่

ละสาขางาน 
๔. ข้อมูลโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ท่ีได้รับรางวัลหรือน า ไปใช้ประโยช น์ใน

สถานศึกษา 
๕. ข้อมูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
๖. ข้อมูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ท่ีได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ

ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 



๑๐๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัย ฯ ให้ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร ะดับช้ัน ปวช .3 และระดับช้ัน ปวส .2 จัดท าโครงการ

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ วางแผนให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่
ผลงาน รวมท้ังการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ความพยายาม  
 สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนระดับ ปวช . ๓ และ ปวส .๒ จัดท าโครงการ
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวด  แสดงและเผยแพร่
ผลงาน รวมท้ังการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เขาร่วมแสดง  แข่งขันและได้รับรางวัลหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชนจังหวัด ภาค และชาติ โดยการสนับสนุนในทุกๆ ด้าน 

ผลสัมฤทธิ์    
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด     

จัดแสดงโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. 3 และระดับช้ัน ปวส. 2  จัดท า

โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด 
ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช. 3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน ปวส.  
2 จ านวน  2  คน : 1  ช้ิน 

  

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

  

4 สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน     

5 สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ     

  

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 
 



๑๐๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
๓) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  

๗๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
๔) สถานศึกษา ได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวน

ผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๕) สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕ ของ

จ านวนผลงานท้ังหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูผู้สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  

หรืองานวิจัย 
๓. ข้อมูลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
๔. ข้อมูลนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ท่ีได้รับรางวัลหรื อน าไปใช้ประโยชน์ใน

สถานศึกษา 
๕. ข้อมูลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท่ีได้รับการเผยแพร่ 
๖. ข้อมูลนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ท่ีได้รับรางวัลหรือน า ไปใช้ประโยชน์ในระดับ

ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ให้ความส าคัญและมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานและน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษารวมถึงการน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนทุกคนในแต่ละสาขาวิชาจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานวิจัย
ของครู จ านวน 2 ช้ินต่อคนต่อปีการศึกษา 

ความพยายาม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยการก าหนด

โครงการให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จัดแสดงน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา การน า ผลงานเผยแพร่ต่อสาธา รณชน รวมถึงการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน 
โดยมีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดง

โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย   
3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา   
4 สถานศึกษา ได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50   ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน   
5 สถานศึกษาด าเนินการให้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย

กว่า    ร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานท้ังหมดไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ในระดับ  
ชุมชน  จังหวัด ภาค และชาติ   

  

ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของคร ูปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน ผลการประเมิน 
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ  โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ  โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 5.00 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

ตัวบ่งชี้ที่   6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีจ านวนโครงการกิจกรรม  การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท ะนุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 

(๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกจิตส า นึกด้านการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

(๓) สถานศึกษา ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส า นึก ด้านการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจดัการ 

(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกคร องระบอ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส า นึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
๔. ข้อมูลผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการกิจก รรม การปลูกฝังจิตส า นึก ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส า นึกด้านการรัก

ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๖. รายงานผลการด า เนินงานตามโครงการ  กิจกรรม การปลูกฝังจิตส า นึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 



๑๑๓ 
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๗. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส า นึกด้านการรักชาติ  
เทิดทูนพระมห ากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูก ฝังจิตส านึก  ด้านกา รรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
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ความตระหนัก    
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการด าเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความส าเร็จจากการ 

ปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  การเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ท่ีด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA    

ความพยายาม    
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้จัดกิจกรรม/งาน/โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรมท่ีด า เนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  อย่างเช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ าฝน    
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  (วันแม่แห่งชาติ ) กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  (วันพ่อ ) โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมผู้เรียน   
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม  
หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ าฝน 
  
  
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ใช ่ ไม่ใช่ 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

   

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมิน
โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00  

    

ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส า นึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี ้6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า  ๕ 

โครงการ กิจกรรม 
(๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส า นึกด้านการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
(๓) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมการ

ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๔. ข้อมูลผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ท่ีเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๖. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๗. หลักฐานกา รประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส า นึกด้านการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 

 



๑๑๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้ วางแผนการด าเนิน โครงการเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

ความพยายาม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้จัดประชุมวางแผนและออกค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละโครงการและด าเนิน

โครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีท้ังหมด  5 โครงการ  

ผลสัมฤทธิ์   

 
  

      ข้อ ประเด็นการพิจารณา ใช ่ ไม่ใช ่
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า 5  โครงการ กิจกรรม  
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  3.51 - 5.00                 

 
 

ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที ่6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการกิจกรรม 
(๒) สถานศึกษาด าเนินการให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
(๓) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมด้านการ

กีฬาและนันทนาการ 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน โดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๔. ข้อมูลผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๖. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๗. หลักฐานการประเมินผลการด า เนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการวางแผนการด าเนินการ ให้ครูและบุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยสนับสนุนให้

ออกก าลังกายและกิจกรรมต่างเพื่อน าไปสู่ความสามัคคีในวิทยาลัย 

ความพยายาม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการท่ีด าเนินการเพื่อน าไปสู่

มาตรฐานคุณภาพ  เช่นโครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ปี 2557   
โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตซอ ]เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษา สงขลา  โครงการนันทนาการร้ องเพลงคาราโอเกะ  
โครงการเข้าค่า ยพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  มีรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม  และมี
หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   

ผลสัมฤทธิ์    
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ใช ่ ไม่ใช ่
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า  5 

โครงการ กิจกรรม   
2 สถานศึกษาด าเนินการให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ    
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   ทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ   

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผล ไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ  

 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการ
ประเมิน โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00    

  

 
ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ       

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
(๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
(๓) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส า นึก

ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา และผู้เรียน 
๒. หลักฐานการจัดท าแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
๕. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อก ารปลูกฝังจิตสานึกด้าน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ๓ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ๑ 

 
 

 

 



๑๒๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลาการฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ความพยายาม 
 มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ี มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 1 – 5 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 

 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

 
 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมี ต่อการปลูกฝั งจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีผลการประเมินโดย เฉล่ีย 3.51 – 5.0 

 

 

 
ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ พลโลก 
ในแต่ละตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิต
ส า นึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

ดีมาก 
(5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 5.00 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ประเด็นการพิจารณา 

(๑) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภา พ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

(๒) สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓) สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตร วจสอบคุณภาพการศึกษา  และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๕) สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียน  
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๔. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
๕. หลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเ มินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) 1 



๑๒๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย

มีแผนงาน ท่ีท าให้เกิดกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

ความพยายาม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะด าเนินการให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยมีการด าเนินการจัดประชุมวางแผนก ารด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประชุมสรุปการท ามาตรฐานสถานศึกษา  แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบจัดท ามาตรฐานตัวบ่งช้ี คณะกรรมการดูแล ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ตัวบ่งช้ี  ประชุมสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจในการท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน 
และการประเมินคุณภาพภายนอกมาเป็นแนวทางในการพัฒนา จัดท า SAR สถานศึกษาส่งต้นสังกัดและจัดเผยแพร่ 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติงาน 
มี ไม่มี 

1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2.  สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
3.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4.  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน    
5.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก 
  

ปีการศึกษา  ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติตาม
ประเด็นท่ี (1) (2) (3) (4) และ (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประเด็นการพิจารณา 
จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ – ๑.๙ 
มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ – ๒.๕ 
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ – ๓.๑๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ 
มาตรฐานท่ี ๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ – ๕.๒ 
มาตรฐานท่ี ๖ ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑ – ๖.๔ 
มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑ 

เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ๓๐ – ๓๔ ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีอยู่ในเกณฑ์

ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี ๒๔ – ๓๓ ตัวบ่งช้ี 4 
พอใช้ ๑๘ – ๒๓ ตัวบ่งช้ี 3 
ต้องปรับปรุง ๑๒ – ๑๗ ตัวบ่งช้ี 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า ๑๒ ตัวบ่งช้ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความตระหนักและให้ความส าคัญในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมีการจัดวางแผนการประชุมสร้างความเข้าใจเกณ ฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 
2557  7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี ให้กับครูบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ความพยายาม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะโดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการท าแบบรายงานการ ประเมินตนเองประจ าปี

การศึกษา 2557 โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอ กชน ในการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาโดยยึดจ ากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2557 เป็นเกณฑ์การประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์    
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน 

สรุปผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบ่งชี้ 

ดีมาก ดี พอใช ้
ต้อง 

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
                  อาชีวศึกษา 

4 2 1 1 - 

มาตรฐานท่ี ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                  อาชีวศึกษา 

3 2 - - - 

มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 11 1 - - - 
มาตรฐานท่ี ๔ ด้านการบริการและวิชาชีพ 1 - - - - 
มาตรฐานท่ี ๕ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
                  หรืองานวิจัย 

2 - - - - 

มาตรฐานท่ี ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง 
                  ความเป็นพลโลก 

4 - - - - 

มาตรฐานท่ี ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1 - - - - 
รวมจ านวนตัวบ่งชี้แต่ละระดับ 26 5 1 1 - 
รวมทั้ง ๗ มาตรฐาน มีตัวบ่งชี้ในระดับดีมากจ านวน 26 ตัวบ่งชี้ 
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน 

 ปีการศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับคะแนนดีมากจ านวน 26 ตัวบ่งช้ี อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 



๑๒๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การด าเนินงาน ผลการประเมิน 
7.1 ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) (2) (3) 
(4) และ (5) 

ดีมาก 
(5) 

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

- 30 – 34 ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ี 
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือปรับปรุง 
เร่งด่วน 
- 24 – 29 ตัวบ่งช้ี 
- 18 – 23 ตัวบ่งช้ี 
- 12 – 17 ตัวบ่งช้ี 
- ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งช้ี 

26  ตัวบ่งช้ี ดี 
(4) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 4.50 
 



๑๒๘ 
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตอนที่  4 
 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

1.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา๒๕๕7 สรุปได้ดังนี้ 

๑.๑มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมากเรียงตามล าดับดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที ่๑.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที ่๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนท่ีมีต่อคุณภาพ 

 ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที ่๑.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ 

ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที ่๒.2 ระดับคุณภาพในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที ่๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที ่๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที ่๓.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ 

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ 

ตัวบ่งชี้ที ่๓.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ 
คอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งชี้ที ่๓.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที ่๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที ่๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริหารโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
 งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

  ตัวบ่งชี้ที ่๕.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ 
งานวิจัยของคร ู

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที ่๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน  
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที ่๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที ่๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที ่๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

๑.๒ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีเรียงตามล าดับดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที ่๑.5 ร้อยละของผู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน  
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ที ่๑.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา  
                    หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที ่๒.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี 
                                        สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที ่๓.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานที ๗ ตัวบ่งชี้ที ่๗.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๑.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามล าดับดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที ่๑.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

๑.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที ่๑.4 ร้อยละของผู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน  
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

๑.5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 
  ไม่มี 
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2.แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธ์ภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงานโครงการ  
กิจกรรมดังนี้ 

 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอ นาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการกิจกรรมสรุปรวมได้ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ด าเนินการพัฒนาการบริหารการด้านต่างๆตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยฯได้มีการวางแผนน ามาใช้ในอนาคตเช่น โครงการจัดท าแผนงบ
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558-2559 , โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน , โครง การพัฒนา
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

แผนพัฒนาผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะมีความรู้ทักษะและมีคุณธรรมตาม

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาโดยมีแผนพัฒนาท่ีน ามาใช้ในอนาคตเช่นโครงการพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข , โครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคัน, โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ

และวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใช้อนาคต เช่น โครงกา รวิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 

แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานวิจัย 
การจัดท าผลงานโครงงานของวิทยาลัยเทคนิคจะนะได้วางแผนการพัฒนาด้านวิชาชีพส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม

และงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอโดยให้ผู้เรียนครู ผู้สอนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การท าวิจัยในช้ันเรียน 

แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ด าเนินการวางแผนการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนเช่นโครงการพัฒนา

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผนพัฒนาจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้วางแผนการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาใน

อนาคตเช่นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา 
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แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้วางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคตไว้โดยจัดท าโครงการต่างๆ

เช่นโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา  

แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้วางแผนร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่ายต่างๆท่ีจะพัฒนาความร่วมมือใน

อนาคตเช่นโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 


	00 ปก
	01 คำนำ57
	02 บทสรุปผู้บริหาร 57
	02 สารบัญ57
	03 บทสรุปผู้บริหาร 57
	04 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 57
	05 ตอนที่ 2 การดำเนินงานของสถานศึกษา 57
	06 ตอนที่ 3 การดำเนินงานตามมาตรฐาน 57
	07 ตอนที่ 4 สรุป57

