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คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 2553 ในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให(มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด(วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานท่ี 48 กําหนดให(หน%วยงานต(นสังกัด จัดให(มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให(ถือว%าการ
ประกันคุณภาพภายในเป>นส%วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต(องดําเนินการอย%างต%อเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําป�เสนอหน%วยงานต(นสังกัด หน%วยงานท่ีเก่ียวข(องและเป@ดเผยต%อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู%การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจําป�การศึกษา 2558  ได(จําแนกรายงานตามเกณฑQมาตรฐาน         
7 มาตรฐาน คือ ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ด(านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ด(านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด(านการบริการวิชาการและวิชาชีพด(านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐQ งานสร(างสรรคQ 
หรืองานวิจัย ด(านการปลูกฝTงจิตสํานึกและเสริมสร(างความเป>นพลเมืองไทยและพลโลก และด(านการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวม  35  ตัวบ%งชี้ โดยจัดทําเป>นบทสรุปสําหรับผู(บริหาร การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ%งชี้และ
สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน           
 7  มาตรฐาน 35  ตัวบ%งชี้ 
 รายงานการประเมินตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณQได(เพราะความร%วมมือของบุคลากรทุกคนทุกฝUาย จึง
ขอขอบคุณท่ีร%วมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จนสําเร็จลุล%วงไปด(วยดีหวังเป>นอย%างยิ่งว%าเอกสารฉบับนี้
จะเป>นประโยชนQต%อผู(ท่ีสนใจศึกษาและเป>นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคจะนะต%อไป 
 

          วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
     กรกฎาคม  2559 
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ตอนท่ี  3  การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา       35 
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  มาตรฐานท่ี  5  ด(านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐQ งานสร(างสรรคQ หรืองานวิจัย           103 
  มาตรฐานท่ี  6  ด(านการปลูกฝTงจิตสํานึก และเสริมสร(างความเป>นพลเมืองไทย           108        
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บทสรุปผู$บริหาร 

ข$อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 ที่ตั้ง   87 หมู" 8  ถนนหาดใหญ" –ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ   

จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย0 90130 
 โทรศัพท0  0 - 7447 - 7292  และ  0 - 7431 – 8428 

ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป 
 กระทรวงศึกษาธิการได;ประกาศให;จัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป<นสถานศึกษาสังกัด
กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 เพื่อเป<นการขยายการ
อาชีวศึกษา ให;กว;างขวางและสอดคล;อง กับความต;องการของท;องถ่ินและตลาดแรงงาน ซ่ึงจะเป<นการแก;ป@ญหาการขาด
แคลนกําลังคน  มุ"งเสริมสร;างและพัฒนากําลังคนของประเทศ ให;มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยใช;ที่ดินสาธารณะประโยชน0ทุ"งพันตัน 
 ขนาดและที่ต้ัง 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะตั้งอยู"เลขที่ 87 หมู" 8 ถนนหาดใหญ" – จะนะ ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย0 90130 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช;ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน0ทุ"งพันตัน บนเน้ือที่ 98 ไร" 2 งาน 7.10 ตารางวา 

 วิสัยทัศน1   
 เราจะมุ"งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อผลิตกําลังคน ให;มีคุณธรรม คุณภาพ และได;มาตรฐานตามความต;องการ
ของชุมชนท;องถ่ิน เพื่อเป<นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับ ปวช. ปวส. และฝGกอบรมระยะส้ัน ให;กับเยาวชน ประชาชนทั่วไปตามความ
ต;องการ ของชุมชนท;องถ่ิน 
 2. ผลิตกําลังคนด;านอาชีวศึกษา ให;มีความรู;คู"คุณธรรม เก"ง ดี มีคุณธรรม เป<นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศ 
 3. สร;างเครือข"ายความร"วมมือระหว"างสถานประกอบการ ชุมชน หน"วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อใช;ทรัพยากร
ร"วมกัน 
 4. ส"งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร;างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

5. ให;บริการด;านวิชาการ และวิชาชีพ สู"ชุมชน และส"งเสริม ผลิตภัณฑ0ชุมชน 
6. ส"งเสริมสนับสนุน ให;นักเรียน นักศึกษา ด;านการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา  นันทนาการและ 

การเป<นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
7. บริหารจัดการวิทยาลัย ด;วยหลักธรรมาภิบาล   
8. ส"งเสริม สนับสนุน ให;บุคลากรทางการศึกษามีความรู;ด;านวิชาชีพและ มีคุณธรรม 
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ปรัชญาวิทยาลัย 
   คุณภาพเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก;าวนําวิชา  พัฒนาสังคม 

อัตลักษณ1    
เก"ง  ดี  มีคุณธรรม 

เอกลักษณ1   
บริการวิชาชีพสู"ชุมชน 

หลักสูตรและระดับที่เป5ดสอนในป�การศึกษา 2557 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปN รับผู;จบมัธยมศึกษาปNที่ 3 หรือเทียบเท"าเข;าเรียนในระดับ

ปกติในประเภทวิชาช"างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพานิชยกรรมประกอบด;วย 6 สาขา 8  สาขางาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปN รับผู;จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือ เทียบเท"า เข;าเรียนใน
ระบบปกติ ประเภทวิชาช"างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 6 สาขาวิชา ได;แก" 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

ช"างยนต0 ยานยนต0 
ช"างเช่ือมโลหะ ผลิตภัณฑ0 
ช"างไฟฟPากําลัง ไฟฟPากําลัง 
ช"างอิเล็กทรอนิกส0 อิเล็กทรอนิกส0 
ช"างก"อสร;าง ก"อสร;าง 
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมยาง 

พานิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 
คอมพิวเตอร0ธุรกิจ คอมพิวเตอร0ธุรกิจ 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต0 
ไฟฟPากําลัง ช"างไฟฟPากําลัง 
ช"างโยธา ช"างโยธา 
เทคโนโลยียางและโพลิเมอร0 เทคโนโลยียางและโพลิเมอร0 

พานิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 
คอมพิวเตอร0ธุรกิจ คอมพิวเตอร0ธุรกิจ 
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สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปPาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 
สภาพการดําเนินงาน 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของได;จัดเตรียมความพร;อมกับการประเมินโดยครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกคนร"วมกันจัดเตรียมข;อมูลตามตัวบ"งช้ีเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต;นสังกัด          
โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต;นสังกัดโดยสถานศึกษาประจําปNการศึกษา 
๒๕๕7 สรุปได;ดังน้ีวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาจํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ"งช้ี
ซึ่งสรุปผลการประเมินของตัวบ"งช้ีคือตัวบ"งช้ีที่อยู"ในระดับดีมาก 28 ตัวบ"งช้ีระดับดี 5 ตัวบ"งช้ี  ระดับต;องปรับปรุง 1     
ตัวบ"งช้ี  

 และชลอไว;ก"อน 1 ตัวบ"งช้ี 
 
มาตรฐานที่ 1  

ตัวบ;งชี้ที่ 
ค;าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
1.1 ร;อยละของผู;เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 

สะสม 2.00 ข้ึนไป 
5.00 ดีมาก 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน"วยงาน  
      ชุมชน ที่มีต"อคุณภาพของผู;เรียน 

5.00 ดีมาก 

1.3  ร;อยละของผู;เรียนที่ผ"านเกณฑ0การประเมิน   
 มาตรฐานวิชาชีพ 

5.00 ดีมาก 

1.4  ร;อยละของผู;เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
 การศึกษาระดับชาติด;านอาชีวศึกษา (V-NET)ต้ังแต" 
 ค"าเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

4.24 ดี 

1.5  ร;อยละของผู;เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
 การศึกษาระดับชาติด;านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต" 
 ค"าเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ"มวิชาภาษาอังกฤษ 

2.90 พอใช; 

1.6  ร;อยละผู;เรียนที่ผ"านเกณฑ0การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ 
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน"วยงานที่คณะกรรมการ 
 ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- - 

1.7 ร;อยละของผู;สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข;า 4.58 ดีมาก 
1.8 ร;อยละของผู;สําเร็จการศึกษาที่ได;งานทํา หรือ 
      ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต"อภายใน 1 ปN 

5.00 ดีมาก 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน"วยงานหรือ 
      สถานศึกษา หรือผู;รับบริการที่มีต"อคุณภาพของผู;สําเร็จ 
      การศึกษา 

4.00 ดี 

เฉล่ีย 4.38 ดี 
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มาตรฐานที่ 2 

ตัวบ;งชี้ที่ 
ค;าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
2.1 ระดับคุณภาพในการใช;และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      รายวิชาที่สอดคล;องกับความต;องการของสถาน 
      ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

5.00 ดีมาก 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู;รายวิชา 5.00 ดีมาก 
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5.00 ดีมาก 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ 
      สอนรายวิชา 

5.00 ดีมาก 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝGกงาน 4.00 ดี 
เฉล่ีย 4.60 ดีมาก 

 
มาตรฐานที่ 3 

ตัวบ;งชี้ที่ 
ค;าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
       สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

5.00 ดีมาก 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ 
       สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ0 5.00 ดีมาก 
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู;นําของผู;บริหาร 
       สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข;อมูล 
       สารสนเทศของสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 5.00 ดีมาก 
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู;เรียน 5.00 ดีมาก 
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล;อมและภูมิ 
      ทัศน0ของสถานศึกษาและการใช;อาคารเรียน ห;องเรียน  
      ห;องปฏิบัติการ โรงฝGกงาน ศูนย0วิทยบริการ 

5.00 ดีมาก 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ0 ครุภัณฑ0  
      และคอมพิวเตอร0 

5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 3(ต;อ) 

ตัวบ;งชี้ที่ 
ค;าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.00 ดี 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ 
        อาชีวศึกษา กับเครือข"ายทั้งในประเทศและ หรือ  
        ต"างประเทศ 

5.00 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.91 ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 4 

ตัวบ;งชี้ที่ 
ค;าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ 
       และวิชาชีพ 

5.00 ดีมาก 

เฉล่ีย 5.00 ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 5 

ตัวบ;งชี้ที่ 
ค;าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ0  
      งานสร;างสรรค0 หรืองานวิจัยของนักเรียน 

5.00 ดีมาก 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ0  
      งานสร;างสรรค0 หรืองานวิจัยของครู 

5.00 ดีมาก 

เฉล่ีย 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 6 

ตัวบ;งชี้ที่ 
ค;าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ@งจิตสํานึกด;านการรักชาติ  
       เทิดทูนพระมหากษัตริย0 ส"งเสริมการปกครองระบอบ 
       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย0ทรงเป<นประมุขและ 
       ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 

6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด;าน 
      ปลูกฝ@งจิตสํานึกด;านการอนุรักษ0ธรรมชาติ 

5.00 ดีมาก 

6.3 ระดับคุณภาพในการส"งเสริมด;านกีฬาและ นันทนาการ 5.00 ดีมาก 
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ@งจิตสํานึกด;านปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีมาก 

เฉล่ีย 5.00 ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 7 

ตัวบ;งชี้ที่ 
ค;าคะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ของการประเมิน 
7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 ดีมาก 
7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ 
      อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

4.00 ดี 

เฉล่ีย 4.50 ดี 
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จุดแข็งและจุดที่ต$องพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุปจุดแข็งและจุดที่ต;องพัฒนา
ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได;ดังน้ี 

จุดแข็งของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จากผลการประเมินแต;ละมาตรฐานได$แก; 

มาตรฐานที่ 1  
1.1 ร;อยละของผู;เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน"วยงาน ชุมชน ที่มีต"อคุณภาพของผู;เรียน 
1.3 ร;อยละของผู;เรียนที่ผ"านเกณฑ0การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.4  ร;อยละของผู;เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด;านอาชีวศึกษา 
                  (V-NET)  ตั้งแต"ค"าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 1.7 ร;อยละของผู;สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข;า 

1.8 ร;อยละของผู;สําเร็จการศึกษาที่ได;งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต"อภายใน 1 ปN 
 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน"วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู;รับบริการที่มีต"อคุณภาพของ
        ผู;สําเร็จการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 
 2.1 ระดับคุณภาพในการใช;และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล;องกับความต;องการของสถาน
       ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู;รายวิชา 
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
2.5 ระดับคุณภาพในการฝGกงาน 

มาตรฐานที่ 3 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ0 
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู;นําของผู;บริหารสถานศึกษา 
3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข;อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู;เรียน 
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3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล;อมและภูมิทัศน0ของสถานศึกษาและการใช; 
      อาคารสถานที่ ห;องเรียน ห;องปฏิบัติการ โรงฝGกงาน ศูนย0วิทยบริการ 
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ0 ครุภัณฑ0 และคอมพิวเตอร0 
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข"าย ทั้งในประเทศและหรือ 
        ต"างประเทศ 

มาตรฐานที่ 4 
 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 5 
5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ0งานสร;างสรรค0 หรืองานวิจัยของผู;เรียน 
5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ0 งานสร;างสรรค0 หรืองานวิจัยของครู 

มาตรฐานที่ 6 
6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ@งจิตสํานึกด;านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย0 ส"งเสริมการปกครองระบอบ 
       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย0ทรงเป<นประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด;านการอนุรักษ0ส่ิงแวดล;อม 
6.3  ระดับคุณภาพในการส"งเสริมด;านกีฬาและนันทนาการ 
6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ@งจิตสํานึกด;านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 7 
7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ต$องพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จากผลการประเมินแต;ละมาตรฐานได$แก; 

มาตรฐานที่ 1 
 1.5 ร;อยละของผู;เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด;านอาชีวศึกษา (V-NET)ต้ังแต"
ค"าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ"มวิชาภาษาอังกฤษ 
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แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อให;การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป<นไปอย"างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปPาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาจึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการกิจกรรมสรุปรวมได;ดังน้ี 

แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
วิทยาลัยได;วางแผนการพัฒนาบริหารงานด;านต"างๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และวิทยาลัยฯ  ได;มีการวางแผนแล;วนํามาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดทํา โครงการ
จัดทําแผนงบปฏิบัติการประจําปNงบประมาณ 2558-2559, โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน, โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก 

แผนพัฒนาผู$เรียน 
วิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อให;ผู;เรียนสามารถที่จะมีความรู;ทักษะและมีคุณธรรม ตามวิสัยทัศน0ของ

สถานศึกษา โดยมีแผนพัฒนาที่นํามาใช;ในอนาคตเช"น โครงการพัฒนาคนดี คนเก"ง และมีความสุข, โครงการลดป@ญหาการ
ออกกลางคัน 

แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยได;ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให;มีประสิทธิภาพอย"างสม่ําเสมอและวาง

แผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใช;อนาคต เช"น โครงการวิเคราะห0หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ร"วมกับสถานประกอบการ โครงการเก่ียวกับภาษาอังกฤษ 

แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพส่ิงประดิษฐ1นวัตกรรมและงานวิจัย 
วิทยาลัยเทคนิคได;วางแผนการพัฒนาด;านวิชาชีพส่ิงประดิษฐ0 นวัตกรรมและงานวิจัยอย"างสม่ําเสมอโดยให;ผู;เรียน

ครูผู;สอนได;ดําเนินการอย"างต"อเน่ือง เช"น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน 

แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก;ชุมชนและสังคม 
วิทยาลัยได;ดําเนินการวางแผนการบริการ ทางวิชาการและวิชาชีพแก"ชุมชน เช"นโครงการ พัฒนาการศึกษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต; โครงการ Fix it center 

แผนพัฒนาจัดหาทรัพยากรและแหล;งการเรียนรู$ 
วิทยาลัยได;วางแผนการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล"งเรียนรู;เพื่อการพัฒนาการศึกษาในอนาคต เช"น 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยได;วางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคตไว; โดยจัดทําโครงการต"างๆ เช"น    

โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร;างคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



๑๐ 
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

แผนพัฒนาการสร$างเครือข;ายความร;วมมือในการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยได;วางแผนร"วมกับสถานประกอบการและเครือข"ายต"างๆที่จะพัฒนาความร"วมมือในอนาคต เช"น 

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 
 
 
 



๑๑ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตอนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

1. ข)อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

 1.1 ประวัติสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได�ประกาศให�จัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป#นสถานศึกษา

สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2539 เพ่ือเป#นการขยาย
การอาชีวศึกษา ให�กว�างขวางและสอดคล�อง กับความต�องการของท�องถ่ินและตลาดแรงงาน ซ่ึงจะเป#นการแก�ป3ญหา
การขาดแคลนกําลังคน มุ6งเสริมสร�าง และพัฒนากําลังคนของประเทศ ให�มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตาม
นโยบายของรัฐบาล  โดยใช�ท่ีดินสาธารณะประโยชน;ทุ6งพันตัน 

 1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต้ังอยู6เลขท่ี 87 หมู6 8 ถนนหาดใหญ6 – จะนะ ตําบลจะโหนง  อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา รหัสไปรษณีย; 90130 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช�ท่ีดิน
สาธารณะประโยชน; ทุ6งพันตัน บนเนื้อท่ี 98 ไร6  2 งาน 7.10 ตารางวา 

-    ทิศเหนือ     จรด  ทางหลวงแผ6นดินหมายเลข  43   
- ทิศใต�        จรด  สวนยางพาราในท่ีดินเอกชน 
- ทิศตะวันออก    จรด  ท่ีดินว6างเปล6าของเอกชน 
- ทิศตะวันตก      จรด  สถาบันพัฒนาท่ีดินจังหวัดสงขลา 

1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะอยู6ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อยู6ห6างจากตัวอําเภอจะนะ 10 กิโลเมตร

อําเภอจะนะแบ6งพ้ืนท่ีการปกครองออกเป#น 14 ตําบล 139 หมู6บ�านประชากรส6วนใหญ6ประกอบอาชีพทําสวน
ยางพารา มีหน6วยงานราชการท่ีอยู6ใกล�เคียงกับวิทยาลัยจะนะ คือ สถานีตํารวจภูธรควนมีด สํานักงานพัฒนาท่ีดิน
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมโรงเรียนบ�านปากช6องชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ  เป#นชุนชมท่ีมีความผสมผสานระหว6าง
วัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม มีโรงเรียนสอนศาสนาหลายแห6งในพ้ืนท่ี  อาชีพส6วนใหญ6ทําการเกษตรแบบ
ครอบครัว รายได�ส6วนใหญ6มาจากการทําสวนยางพารา สภาพบ�านเรือนท่ัวไปเป#นบ�านเรือนถาวรเรียงรายกระจายตาม
ถนนเส�นทางคมนาคมในหมู6บ�าน  สภาพการค�าขายในชุมชนรอบวิทยาลัยฯ  อาศัยตลาดนัดหมู6บ�านควนมีดเป#นส6วน
ใหญ6  ท้ังซ้ือสินค�าอุปโภคบริโภคและจําหน6ายสินค�าเกษตรของตนเอง การมีส6วนร6วมของชุมชนกับวิทยาลัยฯ ส6วน
ใหญ6เป#นการขอใช�สถานท่ี ขอให�เป#นวิทยากรในการฝHกอาชีพและจัดกิจกรรมทางศาสนา โครงการท่ีจะร6วมกัน
ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง คือ โครงการ Fixit Center โครงการอาชีวร6วมด�วยช6วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ 
โครงการ 108 อาชีพ 
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1.4  งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น  50,681,818   บาท   

สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจําป� พ.ศ.  255๘ 

ท่ี หมวด / รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 งบบุคลากร     

    เงินเดือนข�าราชการ 7,018,057  

    เงินเดือนลูกจ�างประจํา 247,340  

    ค6าตอบแทนพนักงานราชการ 9,600,459  

  รวมงบบุคลากร 16,865,856  

2 งบดําเนินงาน   

    ปวช. 6,607,200  

    ปวส. 612,900  

    ระยะสั้น 32,000  

    
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต� 

6,728,500  

  รวมงบดําเนินงาน 13,980,600    

3 งบลงทุน     

    ครุภัณฑ;      198,900    

  ค6าท่ีดิน สิ่งก6อสร�าง 2,940,500  

  รวมงบลงทุน 3,139,400    
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ท่ี หมวด / รายการ จัดสรร หมายเหตุ 

4 งบอุดหนุน     

   ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000  

   โครงการหารายได�ระหว6างเรียน 103,000  

   โครงการสิ่งประดิษฐ;ของคนรุ6นใหม6 595,000  

   ทุนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (จชต.) 4,490,000  

 โครงการเรียนฟรี  15  ป� 

   ค6าจัดการเรียนการสอน 5,743,700  

   ค6าหนังสือเรียน 1,238,992  

   ค6ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 588,524  

   ค6าอุปกรณ;การเรียน 284,970  

   ค6าเครื่องแบบนักศึกษา 591,300  

  รวมงบอุดหนุน 13,665,486  

5 งบรายจ?ายอ่ืน ๆ     

 โครงการส6งเสริมการฝHกประกอบอาชีพอิสระ 50,000  

 
โครงการสร�างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาด
เล็กให�ได�มาตรฐาน 

455,000  

 
โครงการเร6งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา 

237,000  

 โครงการลดป3ญหาการออกกลางคัน 50,000  

 

 

 



๑๔ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ท่ี หมวด / รายการ จัดสรร หมายเหตุ 

5 งบรายจ?ายอ่ืน ๆ       

 

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให�นักเรียน 146,477 
 

 

โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 20,000 
 

 

โครงการศูนย;ฝHกอาชีพชุมชน Fix it center 543,999 
 

 

โครงการพัฒนาประสบการณ;วิชาชีพครูอาชีวศึกษาใน
สถานประกอบการ 

42,000 
 

 

โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษา 15,000 
 

 โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 500,000  

 
พัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (กลุ6ม
สถานศึกษาท่ีมีหอพัก) 

435,000  

 อุปกรณ; (เครื่องมือประจําตัวผู�เรียน ปวช.1) 536,000  

  รวมงบรายจ?ายอ่ืน ๆ   3,030,476   

รวมท้ังส้ิน 50,681,818   

 

 

 

 

 

 

 

 

งบบุคลากร
16,865,856

33%

งบดําเนินงาน
13,980,600

28%

งบลงทุน
3,139,400

6%

งบอุดหนุน
13,665,486

27%

งบรายจ?ายอ่ืนๆ
3,030,476

6%

การจัดสรรงบประมาณ ประจําป� พ.ศ.2558

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ6ายอื่นๆ
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2. สภาพปDจจุบันของสถานศึกษา 

 2.1 ข)อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 

จํานวนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 (นักเรียนเข)าเรียนป�การศึกษา 2558) 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2558 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕8 
ลงทะเบียน
เรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออก
กลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ ลงทะเบีย
นเรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออ 
กกลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ 

ช6างยนต; กลุ6ม1 24 3 - - 27 23 4 6 - 21 
ชางยนต; กลุ6ม2 27 2 - - 29 21 8 10 - 19 
ช6างยนต; กลุ6ม3 28 - - - 28 22 6 9 - 19 
ช6างยนต; (สะเดา) 18 1 - - 19 14 4 8 - 10 

รวม 97 6 - - 103 80 22 33 - 69 
ช6างเชื่อมโลหะ 27 2 - - 29 24 5 13 - 16 

รวม 27 2 - - 29 24 5 13 - 16 
ช6างไฟฟ̀ากําลัง 34 1 1 - 34 26 8 13 - 21 
ช6างไฟฟ̀า (สะเดา) 11 2 - - 13 9 4 5 - 8 

รวม 45 3 1 - 47 35 12 18 - 29 
ช6างอิเล็กทรอนิกส; 15 - - - 15 13 2 3 - 12 

รวม 15 - - - 15 13 2 3 - 12 
ช6างก6อสร�าง 12 - - - 12 10 2 2 - 10 

รวม 12 - - - 12 10 2 2 - 10 
ผลิตภัณฑ;ยาง 14 2 - - 16 14 2 4 - 12 

รวม 14 2 - - 16 14 2 4 - 12 
การบัญชี 30 - 1 - 29 26 3 4 - 25 
การบัญชี (สะเดา) 10 5 3 - 12 7 6 6 - 7 

รวม 40 5 4 - 41 33 9 10 - 32 
คอมพิวเตอร; 29 - - - 31 27 4 8 - 23 
คอมฯ (สะเดา) 13 3 - - 14  11 2 5 - 8 

รวม 42 3 - - 45  38 6 13 - 31 
รวมทั้งสิ้น 292 21 5 - 308  247 60 96 - 211 
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จํานวนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 (นักเรียนเข)าเรียนป�การศึกษา 2557) 
 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2558 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕8 
ลงทะเบีย
นเรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออก
กลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ ลงทะเบีย
นเรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออก
กลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ 

ช6างยนต; กลุ6ม1 11 - - - 11 10 1 1 - 10 
ชางยนต; กลุ6ม2 13 - - - 13 12 1 - - 13 
ช6างยนต; กลุ6ม3 11 - - - 11 11 - - - 11 
ช6างยนต; (สะเดา) 22 1 - - 23 22 1 3 - 20 

รวม 57 1 - - 58 55 3 4 - 54 
ช6างเชื่อมโลหะ 11 2 - - 13 11 1 - - 12 

รวม 11 2 - - 13 11 1 - - 12 
ช6างไฟฟ̀ากําลัง 15 - - - 15 15 1 1 - 15 
ช6างไฟฟ̀า (สะเดา) 17 - - - 17 17 - 1 - 16 

รวม 32 - - - 32 32 1 2 - 31 
ช6างอิเล็กทรอนิกส; 8 - - - 8 8 - - - 8 

รวม 8 - - - 8 8 - - - 8 
ช6างก6อสร�าง 8 - - - 8 6 - 1 - 5 

รวม 8 - - - 8 6 - 1 - 5 
ผลิตภัณฑ;ยาง 6 2 - - 8 7 1 1 - 7 

รวม 6 2 - - 8 7 1 1 - 7 
การบัญชี 11 2 1 - 12 11 1 1 - 11 
การบัญชี (สะเดา) 10 4 1 - 13 11 2 - - 13 

รวม 21 6 2 - 25 22 3 1 - 24 
คอมพิวเตอร; 18 1 1 - 18 15 2 1 - 16 
คอมฯ (สะเดา) 10 - - - 13  13 - - - 13 

รวม 31 1 1 - 31  28 2 1 - 29 
รวมทั้งสิ้น 174 12 3 0 183  169 11 10 0 170 

 
 
 
 



๑๗ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 (นักเรียนเข)าเรียนป�การศึกษา 2556) 
 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2558 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕8 
ลงทะเบีย
นเรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออก
กลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ ลงทะเบีย
นเรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออก
กลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ 

ช6างยนต; กลุ6ม 1 8 - - - 8 8 - - - 8 
ช6างยนต; กลุ6ม 2 11 - - - 11 9 2 2 - 9 

รวม 19 - - - 19 17 2 2 - 17 
ช6างเชื่อมโลหะ 11 - - - 11 9 2 2 - 9 

รวม 11 - - - 11 9 2 2 - 9 
ช6างไฟฟ̀ากําลัง 17 2 - - 19 15 4 3 - 16 

รวม 17 2 - - 19 15 4 3 - 16 
ช6างอิเล็กทรอนิกส; 8 - 1 - 7 6 1 - - 7 

รวม 8 - 1 - 7 6 1 - - 7 
ช6างก6อสร�าง 6 - - - 6 5 1 1 - 5 

รวม 6 - - - 6 5 1 1 - 5 
อุตสาหกรรมยาง 4 1 - - 5 3 2 - - 5 

รวม 4 1 - - 5 3 2 - - 5 
การบัญชี 9 - - - 9 9 - - - 9 

รวม 9 - - - 9 9 - - - 9 
คอมพิวเตอร; 28 2 - 1 31 28 2 - - 30 

รวม 28 2 - 1 31  28 2 - - 30 
รวมทั้งหมด 102 5 1 1 107  92 14 8 - 98 

ยอดรวม ปวช.
ทั้งสิ้น 

568 38 9 1 598  508 85 114 - 479 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับชั้น  ปวส.1  (นักเรียนเข)าเรียนป�การศึกษา 2558) 
 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2558 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕8 
ลงทะเบีย
นเรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออก
กลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ ลงทะเบีย
นเรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออก
กลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ 

เครื่องกล 29 3 1 - 31 23 8 8 - 23 
ไฟฟ̀ากําลัง 25 1 - - 26 20 6 10 - 16 
เทคโนโลยียางฯ 5 - - - 5 5 0 - - 5 
โยธา 10 1 - - 11 10 1 1 - 10 
การบัญชี 17 - - - 17 13 4 4 - 13 
คอมพิวเตอร;
ธุรกิจ 

16 1 - - 17 14 3 3 - 14 

รวม 102 6 1 0 107 85 22 26 0 81 

 
จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับชั้น  ปวส.2  (นักเรียนเข)าเรียนป�การศึกษา 2557) 

 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2558 

 

ภาคเรียนที่  2/๒๕๕8 
ลงทะเบีย
นเรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออก
กลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ ลงทะเบีย
นเรียน 

ไม?
ลงทะเบีย
นเรียน 

ออก
กลางคัน 

รักษา/ลา
พักการ
เรียน 

คงเหลือ 

เครื่องกล 24 - - - 24 23 1 - - 24 
ไฟฟ̀ากําลัง 29 1 - - 30 27 3 2 - 28 
เทคโนโลยียางฯ 7 - - - 7 6 1 1 - 6 
การบัญชี 10 - - - 10 10 - - - 10 
คอมพิวเตอร;
ธุรกิจ 

10 - - - 10 9 1 - - 10 

รวม 80 1 - - 81 75 6 3 0 78 
ยอดรวม ปวส.

ทั้งสิ้น 
182 7 1 1 188  160 28 29 0 159 

 

 

 



๑๙ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ข)อมูลยอดสรุป 
 

ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 
นักเรียน ปวช.1 308 นักเรียน ปวช.1 211 
นักเรียน ปวช.2 183 นักเรียน ปวช.2 170 
นักเรียน ปวช.3 107 นักเรียน ปวช.3 98 
     รวมปวช. 598      รวมปวช. 479 
นักศึกษา ปวส.1 107 นักศึกษา ปวส.1 81 
นักศึกษา ปวส.2 81 นักศึกษา ปวส.2 78 
    รวมปวส. 188     รวมปวส. 159 
รวมทั้ง ปวช. และ ปวส. 786 รวมทั้ง ปวช. และ ปวส. 637 

2.2 ข)อมูลจํานวนผู)บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพเพศวุฒิการศึกษาตําแหน?ง 

ผู�บริหาร/แผนกวิชา 

จํานวน 
(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน6งผู�บริหาร/ครู 

ข�า
รา

ชก
าร

 
 ลูก

จ�า
งป

ระ
จํา

 
พ

นั
กง

าน
รา

ชก
าร

 
ลูก

จ�า
ง

ชั่ว
คร

าว
 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตรี

 

ครู
 ค

ศ.
1 

ครู
 ค

ศ.
2 

ครู
 ค

ศ.
3 

ครู
 ค

ศ.
4 

ฝfายผู�บริหาร 4 4 - - - 4 - - 4 - - - 4 - 
แผนกวิชาก6อสร�าง 3 2 - 1 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 
แผนกวิชาช6างไฟฟ̀า 5 2 - 3 - 5 - - - 5 1 1 - - 
แผนกวิชาช6างเชื่อมฯ 3 1 - 1 1 2 1 - - 3 1 - - - 
แผนกวิชาช6างอิเล็กฯ 2 - - 2 - 2 - - 1 1 - - - - 
แผนกวิชาช6างยนต; 8 2 - 6 - 8 - - 1 7 2 - - - 
แผนกวิชาบัญชี 4 2 - 2 - - 4 - 1 3 1 1 - - 
แผนกวิชาคอมฯ 5 2 - 3 - 3 2 - - 5 2 - - - 
แผนกวิชาเทคโนโลยยีาง 3 - - 2 1 2 1 - - 3 - - - - 
แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 2 1 - 1 - 2 - - - 2 1 - - - 
แผนกวิชาสามัญ 8 1 - 6 1 3 5 - 1 7 1 - - - 
รวมท้ังหมด 47 17 - 26 3 33 14 - 9 38 9 3 5 - 

 
 

 

 

 



๒๐ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

 2.3 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
 

 รวมจํานวนผู)บริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งสิ้น 84 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน�าท่ีรับผิดชอบ 

จํานวน 
(คน) 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ�า

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จ�า

งช
ั่วค

รา
ว 

จ�า
งเห

มา
 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต�น

หร
ือตํ

าก
ว6า

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
 

ปว
ส/

อน
ุปร

ิญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว

6า ป
.ต

รี 

เจ�าหน�าท่ี 21 10 - 7 4 2 19 - 1 1 19 - 
พนักงานขับรถ 3 1 1 - 1 3 - 3 - - - - 
นักการภารโรง 6 4 - - 2 6 - 6 - - - - 
แม6บ�าน 3 2 - - 1 - 3 3 - - - - 
ยาม 4 - - - 4 4 - 4 - - - - 
รวมท้ังหมด 37 17 1 7 12 15 22 16 1 1 - - 



๒๑ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

3. ระบบโครงสร)างบริหาร 

 เพ่ือให�การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป#นไปอย6างมีประสิทธิภาพบุคลากรได� ร6วมคิด ร6วมทํา          
ร6วมประเมินผล ร6วมปรับปรุงจึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร�างการบริหารงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิโครงสร)างการบริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู�อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
นายธีระพัฒน;  บุญพัฒน; 

คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ฝfายบริหารทรัพยากร 
นายวิทยา  เกตุช ู

ฝfายแผนงานและความร6วมมอื 
นายภาณุวัฒน;  บุญยะรตัน; 

ฝfายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายศราวุธ  ชุมภูราช 

 

ฝfายวิชาการ 
นายประพนธ;  สกูลหรัง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
น.ส.จตุพร  ยอดศร ี

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายสุชาติ  ทองสุข 

งานบุคลากร 
นางสิริภัทร  บัวแดง 

งานการเงิน 
นางสุธิษา บุญเรอืงขาว 

งานการบัญชี 
นางนภาพร  โกศักศร ี

งานพัสดุ 
นายนพฐพรข;  สถิตดํารงกุลณ;

งานอาคารสถานที ่
นายประสาน หมินแดง 

งานทะเบียน 
นายธเนศ  บุญแท� 

งานประชาสัมพันธ; 
นางสุนิสา  กี่สุ�น 

งานศูนย;ข�อมูล 
นายธเนศ  บุญแท� 

งานวิจัยฯ 
นายสุริยะ  พูลพิพัฒน; 

งานประกันคุณภาพฯ 
นายปริญญา  อนิทศร 

งานส6งเสริมผลิตผลฯ 
นางสาวพิไลพร  สมพงษ; 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายบุญสง  การสุวรรณ 

งานครทูี่ปรึกษา 
นายธารารตัน;  สันตรัตติ 

งานปกครอง 
นายชาญศิลปh  พรเุพขรแก�ว 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
น.ส.รญัชิดา แก�วช6วง 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

น.ส.แวฮาฟเสาะห; แวดาโอะ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายกอบศักด์ิ  ดิษโสภา 

สาขางานตามสาขาวิชา          
ที่เปkดสอน 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 
นายมานพ  บุญประเสริฐ 

งานวัดผลและประเมนิผล 
นายสมพร  มณีนวล 

งานวิทยบรกิารและห�องสมุด 
น.ส.ธนิดา  เลขสนุกจิ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายสุภาพ  สุขศรี 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวัชระ  สงวนอาสน; 

งานความร6วมมือ 
นายพิงพันธ; ทองป3ญจะ 



๒๒ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

4. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 1.  ได�รับหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม         (พ.ศ.2554-2558)  จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน) “ด�านการอาชีวศึกษา” 

                

 

 

 

 

 

 

          2.  ได�รับเกียรติบัตรรางวัล องค;การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดเล็กระดับจังหวัด ในงาน
ประชุมวิชาการองค;การนักวิชาชีพในอนาคตแห6งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต� ครั้งท่ี 26 ปnการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. หนังสืออนุสิทธิบัตร  อุปกรณ;ช6วยประกอบวาล;วของรถจักรยานยนต; 4 จังหวะ 



๒๓ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

       

 

 

 

 

 

 

4. ได�รับเกียรติบัตร ผ6านเกณฑ;การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการสร�างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให�ได
มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปnงบประมาณ 2258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.  ได�รับโล6ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา จังหวัดชายแดนภาคใต� 
ประจําปn 2558 



๒๔ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

 4.  ได�รับโล6ประกาศเกียรติคุณ แก6คุณครู วัชระ สงวนอาสน; ได�รับเกียรติให�เป#น ผู�กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
ดีเด6น ประจําปnการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๒๕ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

5. ความสําเร็จตามเปMาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ความสําเร็จตามเป̀าหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจําปnการศึกษา 

2558  ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให�ความเห็นชอบมีดังนี้ 
ด)าน เปMาหมายความสําเร็จ 

1. ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 1. ให�นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับครู
ต6างชาติ 
2. สอบมาตรฐานนักศึกษาร6วมกับสถาบัน
สถาบันพัฒนามือแรงงาน 
3. อบรมการใช�รถจักรยานยนต; 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรท่ีเน�นสมรรถนะอาชีพกับ
ความต�องการของผู�ประกอบการตลาด 
แรงงานและเทคโนโลยีใหม6 

3. การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 1. คณะกรรมการสถานศึกษากําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน  มีการติดตามและการ
ประชุมประจําเดือน 

4. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 1. ฝHกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ (พัฒนา
ชุมชน) 
2. การออกบริการ Fix it center 
3.จัดทําโครงการอาชีวร6วมด�วยช6วย
ประชาชน 

5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร�างสรรค; หรืองานวิจัย 1. ได�ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ; นวัตกรรม 
และงานวิจัยท่ีนํามาพัฒนาในสถานศึกษา  
เผยแพร6ผลงานของบุคลากรและนักศึกษาใน
สถานศึกษา 

6. การปลูกฝ3งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป#นพลเมืองไทยและพล
โลก 

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
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6. ความสําเร็จตามเปMาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ความสําเร็จตามเป̀าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปnการศึกษา 2558 ซ่ึงประชาคมของ
สถานศึกษาให�ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด)าน เปMาหมายความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1. ความเสี่ยงด�านความปลอดภัยของผู�เรียน 
ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

1. บุคลากรและผู�เรียนมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
ห�องปฏิบัติการโรงฝHกงาน 
2 . ไม6 มี เห ตุก ารณ; อุ บั ติ เห ตุ
ร�ายแรงภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. โครงการส6งเสริมพฤติกรรมและ
คุณลักษณ;ท่ีพึงประสงค; 
2.ระเบียบปฏิบัติในการใช�อาคาร
เรียน และโรงฝHกงาน 
3. ป̀ายบอกข้ันตอนการใช�เครื่องจักร
ต6างๆ ในโรงงาน 
4. รณรงค;ขับข่ีความปลอดภัย 
5.โครงการติดต้ังวงจรปkดและเวร
ยามรักษาความปลอดภัย 

2. ความเสี่ยงด�านการทะเลาะวิวาท 1. ไม6มีเหตุการณ;ทะเลาะวิวาท
ภายในสถานศึกษา 
2. ไม6มีเหตุการณ;ทะเลาะวิวาท
ภายนอกสถานศึกษา 

1. โครงการประชุมผู�ปกครอง 
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
3. โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
4.  ระบบดูแลช6วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา 
5. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

3. ความเสี่ยงด�านสิ่งเสพติด 1. ผู� เรียนไม6เก่ียวข�องกับสาร
เสพติด 
2. ผู� เรียนใช� เวลาว6างร6วมทํา
กิจกรรมในสถานศึกษา 

1. โครงการตรวจสุขภาพ 
2. โครงการกีฬาต�านภัยยาเสพติด 
3. โครงการให�ความรู�เก่ียวกับโทษยา
เสพติด 
4.  โครงการร�องเพลงคาราโอเกะ 
 

4. ความเสี่ยงด�านสังคม  เช6น  การต้ังครรภ;
ก6อนวัยอันควร 

1. ไม6มีพฤติกรรมต้ังครรภ;ในวัย
เรียน 
2. ไม6มีพฤติกรรมเรื่องลักขโมย
ในสถานศึกษา 
3. ไม6มีพฤติกรรมชู�สาว 
 

1. วิชาเพศศึกษา 
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
3. โครงการประชุมผู�ปกครอง 
4. กิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมเยี่ยมบ�าน 
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ด)าน เปMาหมายความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
5. ความเสี่ยงด�านการพนันและการม่ัวสุม 1. บุคลากรและผู�เรียนทุกคนไม6

เ ก่ี ย วข� อ ง กับ การพ นั น แล ะ
อบายมุขท้ังปวง 
2. ผู� เรียนปฏิ บั ติ ถูกต�องตาม
ระเบียบวินัย 

1. ระบบดูแลช6วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา 
2. รายงานอบรมกิจกรรมหน�าเสาธง 
3. รายงานเวรประจําหน�าประตู
วิทยาลัยฯ 
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ตอนท่ี  2 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

1. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
คุณภาพเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก�าวนําวิชา  พัฒนาสังคม 

2. วิสัยทัศน*  
เราจะมุ�งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือผลิตกําลังคนด�านอาชีวะ ให�มีคุณธรรม คุณภาพ และได�มาตรฐานตาม

ความต�องการของชุมชนท�องถ่ิน เพ่ือเป0นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศ 

3. พันธกิจ  
3.1  จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับ ปวช. ปวส. และฝ6กอบรมระยะสั้น  ให�กับ เยาวชน ประชาชนท่ัวไป    

ตามความต�องการ ของชุมชนท�องถ่ิน    
3.2  ผลิตกําลังคนด�านอาชีวศึกษา ให�มีความรู�คู�คุณธรรม เก�ง ดี มีคุณธรรม เป0นกําลังหลักในการพัฒนา

ประเทศ  
3.3  สร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานประกอบการ ชุมชน หน�วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือใช�

ทรัพยากรร�วมกัน   
3.4  ส�งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร�างนวัตกรรม

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
3.5  ให�บริการด�านวิชาการ และวิชาชีพ สู�ชุมชน และส�งเสริม ผลิตภัณฑ?ชุมชน 
3.6.  ส�งเสริมสนับสนุน ให�นักเรียน นักศึกษา ด�านการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ  

และการเป0นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
3.7  บริหารจัดการวิทยาลัย ด�วยหลักธรรมาภิบาล   

          3.8  ส�งเสริม สนับสนุน ให�บุคลากรทางการศึกษา มีความรู�ด�านวิชาชีพ และมีคุณธรรม   

4. อัตลักษณ* 

 เก�ง  ดี  มีคุณธรรม 
 เก�ง  คือ มีความรู� ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ?ด�านวิชาชีพของตนเอง 
 ดี    คือ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน มีความเป0นประชาธิปไตย มีจิตอาสา 

ให�บริการสังคม  มีวินัย ตรงต�อเวลา  มีความรับผิดชอบ  และไม�ยุ�งเก่ียวกับยาเสพติด  
มีคุณธรรม  คือ  ความดีงามของจิตใจท่ีทําให�บุคคลประพฤติดีปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีจิตอาสา 

5. เอกลักษณ* 
 บริการวิชาชีพสู�ชุมชน 
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6. เป1าประสงค*ของสถานศึกษา 
6.1  มุ�งเน�นผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทช�างอุตสาหกรรม และ

ประเภทพณิชยการ สู�ตลาดแรงงานและสังคม 
6.2  พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพให�ได�มาตรฐานวิชาชีพ 
6.3  พัฒนาการเป0นนักศึกษาให�มีคุณธรรมและจริยธรรม 
6.4  บริการทางการศึกษาให�กับสังคมชุมชน ท�องถ่ิน หน�วยงานภาครัฐและเอกชน 
6.5  ร�วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท�องถ่ิน และส�งเสริมการอนุรักษ?สิ่งแวดล�อม 

7. ยุทธศาสตร*การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เพ่ือให�การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปGาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จึงกําหนดยุทธศาสตร?การพัฒนาดังนี้ 
 

ด6าน เป1าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร*การพัฒนา 

การพัฒนาผู�เรียน 

 

- ให�นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับครู
ต�างชาติ 
- สอบมาตรฐานนักศึกษาร�วมกับ
สถานบันฝ6กฝIมือแรงงาน 
- อบรมการใช�รถจักรยานยนต? 

ยุทธศาสตร?ท่ี 1 การพัฒนาการ
จั ด ก ารอ าชี ว ศึ กษ าแล ะการ
ฝ6กอบรมวิชาชีพให� มี คุณภาพ
มาตรฐาน 

การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน   

-พัฒนาหลักสูตรท่ีเน�นสมรรถนะ
อาชีพกับความต�องการของ
ผู�ประกอบการตลาดแรงงานและ
เทคโนโลยีใหม� 

ยุทธศาสตร?ท่ี 1  การพัฒนาการ
จั ด ก ารอ า ชี วศึ ก ษ าแ ล ะ ก า ร
ฝ6กอบรม วิชา ชีพ ให� มี คุณ ภาพ
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร?ท่ี 2  สร�างเครือข�าย
และส�งเสริมความร�วมมือ 

ยุทธศาสตร?ท่ี 4 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพและส�งเสริมการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต 

การบริหารจัดการสถานศึกษา  

  

ให�คณะกรรมการสถานศึกษากําหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน  มีการติดตาม
และการประชุมประจําเดือน 

ยุทธศาสตร? ท่ี  3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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ด6าน เป1าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร*การพัฒนา 

การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก�
ชุมชนและสังคม 
 

ฝ6กอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ 
(พัฒนาชุมชน) 
-การออกบริการ Fix it center 
-จัดทําโครงการอาชีวะร�วมด�วยช�วย
ประชาชน 

ยุทธศาสตร?ท่ี 4 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพและส�งเสริมการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต 

การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ?  
นวัตกรรมและงานวิจัย 

ได�ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ? นวัตกรรม 
และงานวิจัย ท่ีนํามาพัฒนาใน
สถานศึกษา  เผยแพร�ผลงานของ
บุคลากร และนักศึกษาในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร?ท่ี 6  สนับสนุนการ
วิจั ยและพัฒ นาถ� ายทอดองค?
ความรู�และเทคโนโลยี 

การจัดหาทรัพยากรและแหล�ง
การเรียนรู�   

- ประสานงานกับเทศบาลปาดังเบซาร? 
เปXดศูนย?ฝ6กอบรมอาชีพ  อ. สะเดา 
- การจัดต้ังอบรมวิชาชีพในโรงเรียน
แกนมัธยม 
- จัดต้ังศูนย?พัฒนาอาชีพชุมชนสถาน
ปอเนาะ 

ยุทธศาสตร?ท่ี 1  การพัฒนาการ
จั ด ก ารอ าชี ว ศึ กษ าแล ะการ
ฝ6กอบรมวิชาชีพให� มี คุณภาพ
มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร?ท่ี 2  สร�างเครือข�าย
และส�งเสริมความร�วมมือ 
ยุทธศาสตร? ท่ี  3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การสร�างเครือข�ายความร�วมมือใน
การจัดการศึกษา                              

-ร�วมมือเปXดศูนย?ฝ6กอบรมวิชาชีพใน
พ้ืนท่ีด�านชายแดนและขยายบริการ
ด�านวิชาการในเขตพ้ืนท่ีห�างไกล 
-ร�วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดหางานแนะแนวอาชีพ 

ยุทธศาสตร?ท่ี 2  สร�างเครือข�าย
และส�งเสริมความร�วมมือ 
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8. มาตรการป1องกันและควบคุมความเส่ียง 
 เพ่ือให�การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปGาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนดมาตรการ
ปGองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด6าน เป1าหมายความสําเร็จ มาตรการป1องกันและควบคุม 

ความเสี่ยงด�านความ ปลอดภัย
ของผู�เรียน ครู และบุคลากร
ภายในสถานศึกษา                                 

ลดปZญหาอุบัติเหตุท้ังภายใน
ภายนอกวิทยาลัย โดยการขับข่ี
ยานพาหนะภายในวิทยาลัย  และ
จอดรถบริเวณท่ีให�จอด 

- ความร�วมมือกับสถานี
ตํารวจภูธร 
- รณรงค?การขับข่ีอย�างปลอดภัยมี
วินัยการจราจร 

ความเสี่ยงด�านการทะเลาะวิวาท                  
                                                                              

ลดปZญหาการทะเลาะวิวาทใน
วิทยาลัยโดยให�นักศึกษา         
จัดกิจกรรมกลุ�มร�วมกัน จัดเข�า
ค�ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 

จัดอบรมเข�าค�ายคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความเสี่ยงด�านสิ่งเสพติด    
  

ลดภาวะเสี่ยงติดสารเสพติดของ
นักเรียนและนักศึกษา 
 

นักเรียน นักศึกษาต�องได�รับการ
ตรวจสารเสพติดอย�างน�อยปI
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

 ความเสี่ยงด�านสังคม  เช�น    
การต้ังครรภ?ก�อนวัยอันควร 
        

จัดให�คําปรึกษานักเรียน นักศึกษา
และหาแนวทางปGองกันนักเรียน 
และจัดให�พบครูท่ีปรึกษา ให�
คําแนะนําให�ความรู�ต�าง ๆ  
 

จัดอบรมให�ความรู�โดยสาธารณ-
สุข/ครูอาจารย?ให�ความรู�และสอด 
แทรกในรายวิชาท่ี/ครูท่ีปรึกษาให�
คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติตน
ในช�วงวัยเรียน 

ความเสี่ยงด�านการพนันและการ
ม่ัวสุม   
 

ลดปZญหาการม่ัวสุมและการพนัน
ภายในวิทยาลัย  โดยการเปXด – 
ปXดประตูทางเข�า – ออก วิทยาลัย 

ส ร� า งค ว าม ร� ว ม มื อ กับ ส ถ านี
ตํารวจภูธร 

 

 

 

 

 

 



๓๒ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

9. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข6อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข6อเสนอแนะ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1. ควรจัดทําโครงการฝ6กอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
การพัฒนาครูผู�สอน ท้ังด�านความรู�และด�านทักษะ 
ในด�านงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ? 

จัดทําโครงการฝ6กอบรมเชิงปฏิ บั ติการ ในการพัฒนา
ครูผู�สอน 

2. ควรจัดทําโครงการให�ผู� เรียนมีโอกาสเรียนรู� 
ภาษาต�างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลเซีย 
ฯลฯ จนผู�เรียนสามารถสื่อสารได�เป0นอย�างดี 

จัดหาผู�เชี่ยวชาญท่ีเป0นเจ�าของภาษามาสอนให�กับผู�เรียน 

3. ควรหาแนวทางหรือวิธีการในการเพ่ิมปริมาณ
ผู�เรียน 

ประชาสัมพันธ?สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4. ควรจัดหาวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาให�
ความรู�และสร�างความเข�าใจระบบประเมินโครงการ 
เพ่ือให�ผู�ประเมินโครงการสามารถสร�างแบบสอบ-
ถามท่ีครอบคลุม 

จัดโครงการเชิญผู�เชี่ยวชาญมาให�ความรู� 

5. ควรทําความร�วมมือกับสถานประกอบการท่ี
เชี่ยวชาญเฉพาะด�านขอความร�วมมือให�ครูผู�สอนได�
ฝ6กประสบการณ?ตรง 

ร�วมมือกับสถานประกอบการและหน�วยงาน 
ต�างๆ อย�างเป0นระบบ 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต6นสังกัด 
1. ควรจัดพ้ืนท่ีท่ีเป0นสัดส�วนและเหมาะสมในการ
จัดเก็บ เพ่ือแสดงผลงานของสิ่งประดิษฐ?คิดค�น 

แบ�งสัดส�วนและเหมาะสมในการจัดเก็บ เพ่ือแสดงผลงาน
ของสิ่งประดิษฐ?คิดค�น 

2. ควรส�งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดทําผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 

ส�งเสริมการทําโครงการ และสร�างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ? 

3. ควรให�แผนกวิชา/สาขางานจัดทําทะเบียน
ควบคุมผลงานสิ่งประดิษฐ?ให�เป0นระบบและต�อเนื่อง 

มีการทําทะเบียนควบคุมผลงานสิ่งประดิษฐ?ให�เป0นระบบ
และต�อเนื่อง 

4. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการสนับสนุน 
การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ?และงานวิจัย 

ส�งเสริมการทําโครงการ และสร�างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ? 

 

 

 

 

 



๓๓ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ข6อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข6อเสนอแนะ 

5. ผลงานสิ่งประดิษฐ? สามารถประดิษฐ?เพ่ือเป0น
รายได� เป0นการสร�างขวัญกําลังใจและสร�างชื่อเสียง
แก�ผู�จัดทําและสถานศึกษา 

-พัฒนาสิ่งประดิษฐ? นวัตกรรมส�งเข�าร�วมประกวดใน
ระดับชาติ 

การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1. ให�มีการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ทุกตัวบ�งชี้ 
ให�ครบตามเกณฑ?ท่ีกําหนด 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพฯ 
-โครงการเผยแพร�รายงานการประเมินตนเอง SAR ปI 58 

2. ให�มีการจัดรูปแบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ของแต�ละโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพฯ 
-โครงการเผยแพร�รายงานการประเมินตนเอง SAR ปI 58 

 
10. SWOT ของสถานศึกษา 
 

จุดแข็ง  (Strenge) จุดอLอน  (Weaknees) 
1.  มีพ้ืนท่ีมาก (98  ไร�) ทําเลท่ีตั้งอยู�ติดถนนใหญ�  สะดวก  
     ต�อการคมนาคม 
2.  เป0นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห�งเดียวใน 
     อําเภอจะนะ 
3.  บุคลากรส�วนใหญ�เป0นคนรุ�นใหม� ไฟแรง ง�ายต�อการ   
     เปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
4.  สภาพแวดล�อมภายในมีความร�มรื่น  บรรยากาศดี  เป0น  
     ธรรมชาติ พร�อมกับมีสนามฟุตซอล  สระว�ายน้ํา  สนาม  
     บาสเก็ตบอล  สนามฟุตบอล  สนามวอลเลย?บอล   
     สนามเซปZกตะกร�อ  และมีความพร�อมทางด�าน 
     หอประชุม อาคารอเนกประสงค? 
5.  ผ�านการประเมินจาก  สมศ.  รอบท่ีสาม 
6.  จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีหลากหลายตามความต�องการ 
     ของชุมชนท�องถ่ิน 
7.  ได�รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนา 
     พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต� 
8.  เป0นสถานศึกษาท่ีอยู�ใกล�กับโรงเรียนสังกัด  สพฐ.   
     (มัธยม)  โรงเรียนสอนศาสนา และโรงงานอุตสาหกรรม 
9.  บุคลากรเป0นคนในพ้ืนท่ี  (ภูมิลําเนา) 
10. มีหอพักสําหรับนักเรียนนักศึกษาท้ังชายและหญิง 

1.  บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในตําแหน�งหน�าท่ีการ  
     งานท่ีม่ันคง  (ครูจ�างสอน , พนักงานราชการ,    
     ลูกจ�างชั่วคราว) 
2.  จํานวนนักเรียน  นักศึกษา   ในบางแผนกยังมี 
     ปริมาณท่ีน�อย 
3.  สถานศึกษาห�างไกลจากตัวเมือง 
4.  มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ�อย  เนื่องจากขาด 
     ขวัญกําลังใจและความม่ันคงในอาชีพ 
5.  บุคลากรมีภาระงานมากไม�สามารถพัฒนางานใน 
     หน�าท่ีความรับผิดชอบได�ดีเท�าท่ีควร 
6.  บุคลากรได�รับการพัฒนาโอกาสความ 
     ก�าวหน�าน�อย 
7.  บุคลากรมีประสบการณ?ในการทํางานน�อย 
 

 
 



๓๔ รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Thread) 
1.  อยู�ใกล�แหล�งโรงงานอุตสาหกรรมเป0นโรงงานผลิต 
     กระแสไฟฟGา โรงแยกแกlสจะนะ 
2.  แผนแม�บทของอําเภอจะนะอนาคตเป0นเมืองท�าเรือ      
     น้ําลึก และอุตสาหกรรม 
3.  องค?กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ชุมชน และส�วนราชการ   
     เป0นมิตรท่ีดีให�ความร�วมมือ 
4.  สถานประกอบการมีมากเพียงพอต�อการฝ6กงานของ 
     นักเรียน นักศึกษา 
5.  ได�รับการสนับสนุนงบประมาณในเขตพัฒนาพิเศษ 
     เฉพาะกิจชายแดนใต� จากรัฐบาล 
6.  สถานศึกษาได�รับความร�วมมือจากโรงเรียนสังกัด  สพฐ.  
     และโรงเรียนสอนศาสนา ทําให�จัดหลักสูตรวิชาชีพได� 
     หลากหลาย 

1.  สถานศึกษาต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย  3  จังหวัด 
     ชายแดนภาคใต�  4  อําเภอของจังหวัดสงขลา 
2.  ความแตกต�างทางความคิด / ศาสนา ประเพณี 
     วัฒนธรรมและภาษา 
3.  ค�านิยมสังคมเมือง 
4.  มีการเปลี่ยนแปลงผู�บริหารและบุคลากรบ�อย 
5.  สถานศึกษาอยู�ห�างไกลจากอําเภอเมือง  จังหวัด 
     สงขลา ทําให�การประชุมการประสานงานต�าง ๆ  
     เป0นไปด�วยความยากลําบาก 
6.  ผู�เรียนให�ความสนใจกับวิทยาลัยฯ ท่ีอยู�         
    ในตัวเมือง 
 

 



๓๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตอนท่ี  3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1  ด)านผู)เรียน และผู)สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
พัฒนาผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให�มีความรู�ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค) สามารถเป+นผู�ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป+นท่ียอมรับหรือศึกษาต/อในระดับท่ีสูงข้ึน 

ตัวบ0งช้ีท่ี 1.1 ร)อยละของผู)เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
ประเด็นการพิจารณา 

ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไปเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ท้ังหมด ท้ังนี้ยกเว�นผู�เรียนท่ีออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด�านผู� เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต/ละชั้นป?จําแนกตาม    

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ เก่ียวกับ 
๑.๑ ข�อมูลผู�เรียนท้ังหมด 
๑.๒ ข�อมูลผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 
๑.๓ ข�อมูลผู�เรียนท่ีออกกลางคัน 
๑.๔ ข�อมูลผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๒.ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไปเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ท้ังหมด ท้ังนี้ยกเว�นผู�เรียนท่ีออกกลางคันในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามชั้นป? ประเภทวิชาสาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
 
เกณฑ>การตัดสิน 
 ให�เทียบบัญญัติไตรยางศ)  ทศนิยมสองตําแหน/งไม/ปBดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต/ 
ร�อยละ 80.00 ข้ึนไปเทียบได�ค/าคะแนน 5.00 
 

      สูตรคํานวณค/าคะแนน  = ร�อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                          80    

 
ระดับคุณภาพ ค0าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช� 2.51 – 3.50 
ต�องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 – 1.50 

 



๓๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาได�ชี้แจงให�ครูผู�สอน ผู�เรียนและผู�ปกครอง ทราบถึงเกณฑ)ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต/ละ 

ชั้นป? ตามระเบียบว/าด�วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และปวส. 

ความพยายาม   
สถานศึกษาได�มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู�เรียนอย/างเป+นระบบและเป+นกระบวนการ เพ่ือให�ผู�เรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ)ท่ีกําหนดโดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/ การประชุมผู�ปกครองเพ่ือสร�างความ
เข�าใจด�านการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล มีการจัดทําและแจกคู/มือนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงในคู/มือ
ดังกล/าวได�ประมวลสาระท่ีนักเรียน นักศึกษา และผู�ปกครองควรทราบไว� รวมถึงเกณฑ)การวัดและประเมินผลดังกล/าว
ด�วย ให�ครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู�/ใบงาน ให�ครูประเมินผลตามสภาพจริง มีการนิเทศการเรียนการ
สอนของครู มีการจัดการเรียนรู�ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีระบบการดูแลติดตาม
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย/างใกล�ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผลสัมฤทธิ์   

ลําดับ 

ประเภทวิชา/ 

ช้ันป�ท่ี 

 
จํานวนผู)เรียน จํานวนผู)เรียนท่ีได) 

2.00 ข้ึนไป 

สาขาวิชา/ ลงทะเบียน 
ท้ังหมด 

ไม0ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน 
(คน) 

ร)อยละ สาขางาน  

  (1) 
 

(2) (3) 
(4) = 

(1)+(2)+(4)-(3) 

  
  
1 
  
  
  

ปวช.              
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม              
สาขา ช/างยนต) 1 80 22 33 69 51 73.91 
  2 55 3 4 54 46 8519 
  3 17 2 2 17 14 82.35 

รวมสาขา  152 27 39 140 111 79.29 
2 สาขา ช/างเชื่อมโลหะ 1 24 5 13 16 8 53.33 
    2 11 1 0 12 10 83.33 
    3 9 1 2 8 7 87.50 
  รวมสาขา  43 7 15 35 25 71.43 

3  สาขา ช/างไฟฟUากําลัง 1 35 12 18 29 26 89.66 
  2 32 1 2 31 27 87.10 
  3 15 4 3 16 12 75.00 
 รวมสาขา  82 17 23 76 65 85.53 

4 สาขา ช/างอิเล็กทรอนิกส) 1 13 2 3 12 11 91.67 
  2 8 0 0 8 7 87.50 
  3 6 1 0 7 6 85.71 
 รวมสาขา  27 3 3 27 24 88.89 

5 สาขา ช/างก/อสร�าง 1 10 2 2 10 9 90.00 
  2 6 0 1 5 5 100 
  3 5 1 1 5 5 80.00 
 รวมสาขา  21 3 4 20 18 90.00 

6 สาขา อุตสาหกรรมยาง 1 14 2 4 12 12 100 
  2 7 1 1 7 7 100 
  3 3 2 0 5 3 60.00 
 รวมสาขา  24 5 5 24 22 91.67 

รวมประเภทวิชา  349 62 89 322 265 82.30 



๓๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลําดับ 

ประเภทวิชา/ 

ช้ันป�ท่ี 

 
จํานวนผู)เรียน จํานวนผู)เรียนท่ีได) 

2.00 ข้ึนไป 

สาขาวิชา/ ลงทะเบียน 
ท้ังหมด 

ไม0ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน 
(คน) 

ร)อยละ สาขางาน  

  (1) 
 

(2) (3) 
(4) =  

(1)+(2)-(3) 

  
  
1 
  
  
  

ปวช.              
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม              
สาขา การบัญชี 1 33 9 10 32 30 93.75 
  2 22 3 1 24 22 91.67 
  3 9 0 0 9 9 100 

รวมสาขา  64 12 11 65 61 93.85 
2 สาขา คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 1 38 6 13 31 27 87.10 
    2 28 2 1 29 27 93.10 
    3 28 2 0 30 27 90.00 
  รวมสาขา  94 10 14 90 81 90.00 

รวมประเภทวิชา  158 22 25 155 142 91.61 
รวมระดับ ปวช.  507 84 114 477 407 85.32 

 

ลําดับ 

ประเภทวิชา/ 

ช้ันป�ท่ี 

 
จํานวนผู)เรียน จํานวนผู)เรียนท่ีได) 

2.00 ข้ึนไป 

สาขาวิชา/ ลงทะเบียน 
ท้ังหมด 

ไม0ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน 
(คน) 

ร)อยละ สาขางาน  

  (1) 
 

(2) (3) 
(4) =  

(1)+(2)-(3) 

 ปวส.        
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม        

1 สาขา เครื่องกล 1 23 8 8 23 21 91.30 

  2 23 1 0 24 22 91.67 

 รวมสาขา  46 9 8 47 43 91.49 

2 สาขา ไฟฟUากําลัง 1 20 6 10 16 10 62.50 

  2 27 3 2 18 26 92.86 

 รวมสาขา  47 9 12 44 36 81.82 
 



๓๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลําดับ 

ประเภทวิชา/ 

ช้ันป�ท่ี 

 
จํานวนผู)เรียน จํานวนผู)เรียนท่ี

ได) 2.00 ข้ึนไป 

สาขาวิชา/ ลงทะเบียน 
ท้ังหมด 

ไม0ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน 
(คน) 

ร)อยละ สาขางาน  

  (1) 
 

(2) (3) 
(4) =  

(1)+(2)-(3) 

 ปวส.        
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม        

3 สาขา โยธา 1 10 1 1 10 10 100 

  2 0 0 0 0 0 0.00 

 รวมสาขา  10 1 1 10 10 100 

4 สาขา เทคโนโลยียางฯ 1 5 0 0 5 5 100 

  2 6 1 1 6 6 100 

 รวมสาขา  11 1 1 11 11 100 

รวมประเภทวิชา  114 20 22 112 100 89.29 

 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม        

1 สาขา การบัญชี 1 13 4 4 13 13 100 

  2 10 0 0 10 10 100 

 รวมสาขา  23 4 4 23 23 100 

2 สาขา คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 1 14 3 3 14 14 100 

  2 9 1 0 10 9 90.00 

 รวมสาขา  23 4 3 24 23 95.83 

รวมประเภทวิชา  46 8 7 47 46 97.87 

รวมระดับ ปวส.  160 28 29 159 146 91.82 

รวมท้ังส้ิน  667 112 143 606 553 91.25 

ป?การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ  มีผลจากการพัฒนาผู�เรียนอย/างเป+นระบบส/งผลให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป คิดเป+นร�อยละ 91.25 ค/าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
หมายเหตุ ตัวบ/งชี้ท่ี 1.1 ใช�เกณฑ)การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง หลักเกณฑ)และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558  
 



๔๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน0วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต0อคุณภาพของผู)เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุ/มตัวอย/างสร�างเครื่องมือเพ่ือเก็บข�อมูลจากกลุ/ม

ตัวอย/าง นําข�อมูลมาวิเคราะห) 
(๒) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๕๐ -๕๙.๙๙ เม่ือเทียบ

กับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(๓) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ เม่ือเทียบ

กับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ เม่ือเทียบ

กับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๘๐ ข้ึนไปเม่ือเทียบกับ

ข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานเก่ียวกับการกําหนดกลุ/มตัวอย/าง การสร�างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช�แบบประเมิน 

มาตราส/วนประมาณค/า (Rating scale) ๑ – ๕ เพ่ือเก็บข�อมูล การเก็บข�อมูลจากกลุ/มตัวอย/างการนําข�อมูลมา
วิเคราะห) 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน/วยงานท่ีรับผู�เรียนเข�าฝhกงานท่ีมีต/อคุณภาพท้ัง  
๓ ด�านของผู�เรียน 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนท่ีมีส/วนเก่ียวข�องกับผู�เรียนท่ีมีต/อคุณภาพท้ัง ๓ ด�านของ
ผู�เรียน 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน/วยงานและบุคคลในชุมชน ท่ีมีต/อ
คุณภาพท้ัง ๓ ด�านของผู�เรียน 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๔) ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๓) ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๒) ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 

 

 



๔๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
วิทยาลัยฯ  มีกระบวนการในการส/งนักเรียน นักศึกษาเข�ารับการฝhกงานในสถานประกอบ เพ่ือให�นักเรียน 

นักศึกษา ได�พัฒนาในด�านวิชาชีพให�มีคุณภาพ และได�ตระหนักถึงคุณภาพของผู�เรียนใน 3 ด�าน คือ ด�านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค) ด�านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด�านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุ/มตัวอย/างจากกลุ/ม
สถานประกอบการ หน/วยงาน สถานศึกษาและผู�ปกครอง หรือบุคคลในชุมชนท่ีนักเรียนนักศึกษาอาศัยอยู/   ท่ีมีต/อ
คุณภาพท้ัง 3 ด�านของผู�เรียน  

ความพยายาม   
วิทยาลัยฯ ได�จัดทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก/อนออกฝhกงาน โครงการติดตามและนิเทศ 

นักเรียนนักศึกษา หลังฝhกงาน โดยมีครูท่ีปรึกษาได�ติดตามและนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระหว/างการฝhกงาน เพ่ือพัฒนา
ในการทํางานต/อไป โดยสร�างแบบสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน/วยงาน สถานศึกษา
และผู�รับบริการ ท่ีมีต/อคุณภาพท้ัง 3 ด�านของผู�เรียน 

ผลสัมฤทธิ์   

ลําดับ องค>ประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน 

มี ไม0มี 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุ/มตัวอย/างสร�างเครื่องมือเพ่ือเก็บข�อมูล

จากกลุ/มตัวอย/าง นําข�อมูลมาวิเคราะห) √  

2 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๕๐.๐๐ – 
๕๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข�อมลูท่ีได�รบัจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม √  

3 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข�อมลูท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม √  

4 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๗๐ –๗๙.๙๙ 
เมื่อเทียบกับข�อมลูท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม √  

5 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๘๐ข้ึนไป เมื่อ
เทียบกับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม √  

ป?การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ  มีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน/วยงาน ชุมชนท่ีมีต/อ
คุณภาพผู�เรียน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตามข�อ (๕) อยู/ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ี 1.3 ร)อยละของผู)เรียนท่ีผ0านเกณฑ>การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา 
ร�อยละของจํานวนผู�เรียนท่ีผ/านเกณฑ)การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรกเทียบกับผู�เรียนท่ี

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการกําหนดเครื่องมือประเมินการสร�างเครื่องมือประเมินและเกณฑ)การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

แต/ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
๒. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต/ละประเภทวิชา สาขาวิชา       

สาขางาน 
๓. หลักฐานด�านผู�เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา       

สาขางาน เก่ียวกับ 
๓.๑ ข�อมูลผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร 
๓.๒ ข�อมูลผู�เรียนท่ีผ/านเกณฑ)การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ/านเกณฑ)การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตรในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ>การตัดสิน 
ให�เทียบบัญญัติไตรยางศ) ทศนิยมสองตําแหน/งไม/ปBดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต/   

ร�อยละ 80.00 ข้ึนไปเทียบได�ค/าคะแนน 5.00 
 

      สูตรคํานวณค/าคะแนน  = ร�อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                           80    

 
ระดับคุณภาพ ค0าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช� 2.51 – 3.50 
ต�องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 – 1.50 

 

 
 
 
 

 



๔๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข�อมูลท่ีแสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม /งาน/โครงการท่ีดําเนินการ

เพ่ือนําไปสู/มาตรฐานคุณภาพ เช/น มีการจัดการเรียนการสอนร/วมกับสถานประกอบการ การจัดแข/งขันทักษะวิชาชีพ
ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา การจัดทํามาตรฐานการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกิดจากความร/วมมือของ
สถานประกอบการ และวิทยาลัยอ่ืนมาร/วมทําข�อสอบโดยมีการจัดทําข�อสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ความพยายาม   
สถานศึกษาได�ดําเนินงาน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และโครงการประกวดโครงการ เพ่ือพัฒนาผู�สําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให�ผ/านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์  
 

ลําดับ     สาขาวิชา/  

จํานวนผู)เรียน
ท่ีลงทะเบียน

ครบตาม
หลักสูตร 

จํานวนผู)เรียน
ท่ีผ0านเกณฑ>ฯ 

ร)อยละผู)ผ0านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ     สาขางาน 

  ปวช.3 
   

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  
1 สาขา ช/างยนต) 17 17 100 
2 สาขา ช/างเชื่อมโลหะ 10 9 90 

3 สาขา ช/างไฟฟUากําลัง 21 21 100 

4 สาขา ช/างอิเล็กทรอนิกส) 6 6 100 

5 สาขา ก/อสร�าง 5 5 100 

6 สาขา อุตสาหกรรมยาง 3 3 100 

รวมประเภทวิชา 62 61 98.38 

 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม    

1 สาขา การบัญชี 9 9 100 

2 สาขา คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 28 28 100 

รวมประเภทวิชา 37 37 100 

รวมระดับ ปวช.3 99 98 98.75 
 
 หมายเหตุ : ระดับ ปวช.3 สาขาช/างเชื่อมโลหะ ขาดสอบ จํานวน 1 คน 
 



๔๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลําดับ     สาขาวิชา/  

จํานวนผู)เรียน
ท่ีลงทะเบียน

ครบตาม
หลักสูตร 

จํานวนผู)เรียน
ท่ีผ0านเกณฑ>ฯ 

ร)อยละผู)ผ0านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ     สาขางาน 

  ปวส.2 
   

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

1 สาขา ยานยนต) 22 22 100 

2 สาขา ไฟฟUากําลัง 28 28 100 

3 สาขา เทคโนโลยียางและโพลิเมอร) 6 6 1000 
 รวมประเภทวิชา 56 56 100 

  ประเภทวิชา พาณิชยกรรม    
1 สาขา คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 9 9 100 
2 สาขาวิชา การบัญชี 10 10 100 
  รวมประเภทวิชา 19 19 100 

 รวมระดับ ปวส.2 75 75 100 
รวมท้ังส้ิน 174 173 99.42 

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีผู�เรียนผ/านเกณฑ)การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) คิดเป+นร�อยละ 98.75 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป+นร�อยละ 100 ผู�เรียนผ/าน
เกณฑ)การประเมินมาตรฐานวิชาชีพท้ังหมด คิดเป+นร�อยละ 99.42 ค/าคะแนน 5.00 ระดับคุณภาพ คุณภาพ ดีมาก 

หมายเหตุ ตัวบ/งชี้ท่ี 1.3 ใช�เกณฑ)การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง หลักเกณฑ)และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ี 1.4 ร)อยละของผู)เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด)านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต0ค0าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

ประเด็นการพิจารณา 
ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต/ค/า

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานด�านผู�เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒ จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

เก่ียวกับ 
๑.๑ ข�อมูลผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) 
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห/งชาติ (องค)การมหาชน) (สทศ.) 
๑.๓ ข�อมูลผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ต้ังแต/ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
๒. ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา(V-NET) ต้ังแต/

ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป เทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบ ในระดับ ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 
จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ให�เทียบบัญญัติไตรยางศ)  ทศนิยมสองตําแหน/งไม/ปBดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต/ 
ร�อยละ 50.00 ข้ึนไปเทียบได�ค/าคะแนน 5.00 
 

      สูตรคํานวณค/าคะแนน  = ร�อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                            50    

 
ระดับคุณภาพ ค0าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช� 2.51 – 3.50 
ต�องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 – 1.50 

 
 
 
 

 



๔๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษามีการดําเนินงานและข�อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จโดยมีกิจกรรม/งาน/

โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู/มาตรฐานคุณภาพ เช/น มีการจัดการเรียนการสอนร/วมกับสถานประกอบการการจัด
แข/งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA การจัดการเรียนการ
สอนให�ครบตามโครงสร�างหลักสูตร ดําเนินการให�ผู�สําเร็จการศึกษาเข�าสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

ความพยายาม   
สถานศึกษาได�ดําเนินงานจัดส/งผู�แทนเข�าร/วมประชุมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน

อาชีวศึกษา (V-NET) จัดประชุมชี้แจงการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) แก/ครู 
แต/งต้ังคณะกรรมการติวการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) และแต/งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) เพ่ือพัฒนาผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพให�ผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต/ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์  
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 
ท่ีลงทะเบียน
เข)าทดสอบ 

จํานวน 
ผู)เรียนท่ีมีผล 
การทดสอบ 

ผ0าน 

ร)อยละของ 
ผู)เรียนท่ีมีผล 
การทดสอบ 

ผ0าน 

 
 

ค0าคะแนน 

ปวช.3 100 49 49.00 4.90 
ปวส.2 85 28 35.87 3.59 
รวม 185 77 42.43 4.24 

 
ป?การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ  มีผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต/ระดับชาติข้ึนไป เทียบกับผู�ท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบ ในระดับ ปวช.๓ ค/าคะแนน 4.90 ผล
การประเมินอยู/ในระดับ ดี และ เทียบกับผู�ท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบ ในระดับ ปวส.๒  ค/าคะแนน 3.59   ผลการ
ประเมินอยู/ในระดับ ดี และเทียบกับผู�ท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบท้ังหมด  ค/าคะแนน  4.24 ระดับคุณภาพ ดี 
 
หมายเหตุ ตัวบ/งชี้ท่ี 1.4 ใช�เกณฑ)การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง หลักเกณฑ)และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
 
 
 



๔๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 1.5 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา(V-NET) 
ต้ังแต/ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ/มวิชาภาษาอังกฤษ 

ประเด็นการพิจารณา 
ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต/ 

ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ/มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบโดย พิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานด�านผู�เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา      

สาขางาน เก่ียวกับ 
๑.๑ ข�อมูลผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) 
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห/งชาติ (องค)การมหาชน) (สทศ.) ในกลุ/มวิชาภาษาอังกฤษ 
๑.๓ ข�อมูลผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ต้ังแต/คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ในกลุ/มวิชาภาษาอังกฤษ 
๒. ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ต้ังแต/ค/าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ในกลุ/มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบ ในระดับ 
ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2  จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ>การตัดสิน 
ให�เทียบบัญญัติไตรยางศ)  ทศนิยมสองตําแหน/งไม/ปBดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต/ 

ร�อยละ 50.00 ข้ึนไปเทียบได�ค/าคะแนน 5.00 
 

      สูตรคํานวณค/าคะแนน  = ร�อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                            50    

 
ระดับคุณภาพ ค0าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช� 2.51 – 3.50 
ต�องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 – 1.50 

 

 

 



๔๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษา  ได�ตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
ในกลุ/มวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาเป+นเป+นอย/างดี โดยให�นักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของการ
ทดสอบ และสถานศึกษา  ได�เตรียมความพร�อมก/อนการทดสอบโดยการจัดโครงการเตรียมความพร�อมให�กับนักเรียน 
นักศึกษาท่ีจะเข�ารับการทดสอบ เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษามีความพร�อมในการทดสอบและมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

ความพยายาม 
 สถานศึกษา  ได�มีความพยายามในการเตรียมความพร�อมในการทดสอบ และได�มีการวางแผนการดําเนินการ
เพ่ือให�ผู�เข�ารับการทดสอบมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดี โดยการจัดให�มีโครงการเตรียมความพร�อมก/อนการทดสอบโดยการติววิชา
ภาษาอังกฤษกับเจ�าของภาษา โครงการแข/งขันทักษะด�านภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะด�านภาษาอังกฤษให�นักเรียน 
นักศึกษาและจัดให�มีกิจกรรมการเข�าค/ายเพ่ือเสริมทักษะด�านภาษาอังกฤษและทํากิจกรรมต/าง ๆ โดยเจ�าของภาษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ลําดับ 
 หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน
ผู)เรียน
ท้ังหมด 

กลุ0มวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวนผู)เรียนท่ีลง  
ทะเบียนเข)า

ทดสอบ 

จํานวนผู)เรียนท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาติข้ึนไป 

ร)อยละ 

ปวช.3  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
1 สาขา เครื่องกล/ยานยนต) 17 17 7 41.00 

2 สาขา โลหะการ/เชื่อมโลหะ 8 11 2 18.00 

3 สาขา ไฟฟUากําลัง 16 17 2 11.00 

4 สาขา อิเล็กทรอนิกส) 7 8 4 50.00 

5 สาขา ก/อสร�าง 5 5 2 40.00 

ปวช.3 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 

6 สาขา ผลิตภัณฑ)ยาง 5 5 1 20.00 

7 สาขา การบัญชี 9 9 3 33.00 

8 สาขา คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 30 28 9 32.00 

รวม ปวช.3 97 100 30 30.00 
หมายเหตุ สาขา โลหะการ/เช่ือมโลหะ  ลาออก  จํานวน  3 คน 
  สาขา ไฟฟUากําลัง   ตกค�าง  จํานวน  1 คน 
  สาขา อิเล็กทรอนิกส)  พ�นสภาพ  จํานวน  1 คน 
  สาขา คอมพิวเตอร)ธุรกิจ  ไม/ลงทะเบียน จํานวน  2 คน 



๔๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลําดับ 
 หลักสูตร/     ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน
ผู)เรียน
ท้ังหมด 

กลุ0มวิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวนผู)เรียนท่ีลง  
ทะเบียนเข)า

ทดสอบ 

จํานวนผู)เรียนท่ีมี
คะแนนเฉล่ียจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาติข้ึนไป 

ร)อยละ 

ปวส.2 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

1 สาขา เครื่องกล/เทคนิคยานยนต) 24 24 7 29.00 

2 สาขา ไฟฟUากําลัง/ติดต้ังไฟฟUา 28 29 9 31.00 

3 สาขา เทคโนโลยียางและโพลิเมอร) 6 7 2 28.00 

ปวส.2 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 

4 สาขา การบัญชี 15 15 3 20.00 

5 สาขา คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 10 10 3 30.00 

รวม ปวส.2 83 85 24 28.00 

รวมท้ังส้ิน 180 185 54 29.00 

หมายเหตุ สาขา ไฟฟUากําลัง/ติดตั้งไฟฟUา  นักเรียนตกค�าง  จํานวน 1 คน 
  สาขา เทคโนโลยียางและโพลิเมอร) นักเรียนตกค�าง  จํานวน 1 คน  

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต/ระดับชาติข้ึนไปในกลุ/มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู�ท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบท้ังหมด คิด
เป+นร�อยละ 29.00 ค/าคะแนน 2.90 ระดับคุณภาพ พอใช� 

หมายเหตุ ตัวบ/งชี้ ท่ี 1.5 ใช�เกณฑ)การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา    เรื่อง หลักเกณฑ)และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 1.6 ร)อยละของผู)เรียนท่ีผ0านเกณฑ>การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน0วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ประเด็นการพิจารณา 
ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ/านเกณฑ)การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน/วยงานท่ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�ารับการทดสอบโดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑.หลักฐานด�านผู�เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต/ละชั้นป? จําแนกประเภทวิชา สาขาวิชา       

สาขางาน เก่ียวกับ 
๑.๑ ข�อมูลผู�เรียน ท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 
๑.๒ ข�อมูลผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ

หน/วยงานท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน/วยงานท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง) 

๑.๓ ข�อมูลผู�เรียนท่ีผ/านเกณฑ)การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ(หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน/วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง) 

๒.ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ/านเกณฑ)การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�ารับการทดสอบ
มาตรฐานการอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา 

เกณฑ>การตัดสิน 
ให�เทียบบัญญัติไตรยางศ)  ทศนิยมสองตําแหน/งไม/ปBดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต/ 

ร�อยละ 80.00 ข้ึนไปเทียบได�ค/าคะแนน 5.00 
 

      สูตรคํานวณค/าคะแนน  = ร�อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                          80    

 
ระดับคุณภาพ ค0าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช� 2.51 – 3.50 
ต�องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 – 1.50 

 
 
 

*** ยกเว�นการประเมินตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา *** 

 



๕๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 1.7 ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข)า 

ประเด็นการพิจารณา 
ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู�เรียนแรกเข�าของรุ/นนั้นโดยพิจารณาจากภาพรวมของ

สถานศึกษา 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานด�านผู�เรียนแรกเข�าและผู�สําเร็จการศึกษาของรุ/นนั้นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.จําแนกตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เก่ียวกับ 
๑.๑ ข�อมูลผู�เรียนแรกเข�า ณ  เดือนมิถุนายน หรือรายงานข�อมูลนักเรียนนักศึกษา 

(๑) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข�อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพ่ือ                
     ประกอบการจัดสรรงบประมาณต/อหัว 
(๒) สถานศึกษาสังกัด สช. และอ่ืนๆ จากบัญชีรายชื่อนักเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุน 

        รายบุคคล ณ  ๑๐  มิถุนายน 
๑.๒ ข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษาท้ังหมด ตามแบบรายงานผล การเรียนของผู�สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 
๑.๓ ข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษาจากผู�เรียนแรกเข�าของรุ/นนั้น 
๑.๔ ข�อมูลของผู�ไม/สําเร็จการศึกษาพร�อมผู�เรียนแรกเข�าของรุ/นนั้นเนื่องจากสาเหตุต/างๆ เช/นลาออก 

เสียชีวิต พ�นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม/ถึงเกณฑ) เป+นต�น 
๒. ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู�เรียนแรกเข�าของรุ/นนั้น ในระดับ ปวช. และ ระดับ 

ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ>การตัดสิน 
ให�เทียบบัญญัติไตรยางศ)  ทศนิยมสองตําแหน/งไม/ปBดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต/ 

ร�อยละ 80.00 ข้ึนไปเทียบได�ค/าคะแนน 5.00 
 

      สูตรคํานวณค/าคะแนน  = ร�อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                          80    

 
ระดับคุณภาพ ค0าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช� 2.51 – 3.50 
ต�องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 – 1.50 

 
 
 
 



๕๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาได�ชี้แจงให�ครูผู�สอน ผู�เรียนและผู�ปกครอง ทราบถึงการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของผู�เรียน 

ตามระเบียบว/าด�วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และปวส. 

ความพยายาม   
สถานศึกษาได�มีการวางแผน ดําเนินการพัฒนาผู�เรียนอย/างเป+นระบบ เป+นกระบวนการเพ่ือให�ผู�เรียนได�สําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร โดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/และประชุมผู�ปกครอง เพ่ือสร�างความเข�าใจด�านการจัด
การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล มีการจัดทําและแจกคู/มือนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงในคู/มือดังกล/าวได�ประมวล
สาระท่ีนักเรียน นักศึกษา และผู�ปกครองควรทราบไว� รวมถึงเกณฑ)การวัดและประเมินผล ให�ครูจัดทําแผนการเรียนรู�
แบบบูรณาการทุกรายวิชาทุกภาคเรียน ให�ครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู�/ใบงาน ให�ครูประเมินผลตาม
สภาพจริง มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู มีการจัดการเรียนรู�ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และมีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอย/างใกล�ชิด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผลสัมฤทธิ์  
  

ลําดับ 

หลักสูตร/ 

จํานวนผู)เรียนแรกเข)า จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา ร)อยละ 
ประเภทวิชา 

/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

  ปวช.       

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       
1 สาขา ช/างยนต) 19 11 57.89 

2 สาขา ช/างเชื่อมโลหะ 11 6 54.55 

3 สาขา ช/างไฟฟUากําลัง 19 8 42.11 

4 สาขา ช/างอิเล็กทรอนิกส) 7 4 57.14 

5 สาขา ก/อสร�าง 6 2 33.33 

6 สาขา อุตสาหกรรมยาง 5 1 20.00 

รวมประเภทวิชา 67 32 47.76 

  ประเภทวิชา พานิชยกรรม    

1 สาขา การบัญชี 9 9 100 

2 สาขา คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 31 24 77.42 

รวมประเภทวิชา 40 33 82.50 

รวมระดับ ปวช. 107 65 60.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลําดับ 

หลักสูตร/ 

จํานวนผู)เรียนแรกเข)า จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา ร)อยละ 
ประเภทวิชา 

/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

  ปวส.       

  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       

1 สาขา ช/างยนต) 24 22 91.67 

2 สาขา ช/างไฟฟUากําลัง 30 26 86.67 

3 สาขา ช/างโยธา -   

4 สาขา เทคโนโลยียางและโพลิเมอร) 7 6 85.71 
รวมประเภทวิชา 61 54 88.52 

 ประเภทวิชา พานิชยกรรม    

1 สาขา การบัญชี 10 10 100 

2 สาขา คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 10 9 90 

รวมประเภทวิชา  20 19 100 

รวม ปวส. 81 73 90.12 

รวมท้ังส้ิน ระดับ ปวช. และ ปวส. 188 138 73.40 

ป?การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ  มีผู�สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.๓ คิดเป+นร�อยละ 60.75   ระดับ ปวส.๒ คิด
เป+นร�อยละ 90.12 และมีผู�สําเร็จการศึกษาท้ังหมดเทียบกับหลักสูตรแรกเข�าท้ังสิ้น คิดเป+นร�อยละ 73.40 ค/า
คะแนน 4.58 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
หมายเหตุ ตัวบ/งชี้ท่ี 1.7 ใช�เกณฑ)การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง หลักเกณฑ)และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ี 1.8 ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษาท่ีได)ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต0อภายใน 1 ป� 
ประเด็นการพิจารณา 

ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต/อภายใน ๑ ป? เทียบกับ
ผู�สําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษาท้ังหมดระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต/ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในป?การศึกษาท่ีผ/านมา 
๒. ข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีได�งานทําภายใน ๑ ป?    

ในสถานประกอบการหน/วยงานต/างๆ พร�อมด�วยข�อมูลของสถานประกอบการ หน/วยงาน 
๓. ข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีประกอบอาชีพอิสระภายใน 

๑ ป? พร�อมข�อมูลอาชีพและสถานท่ีประกอบอาชีพ 
๔. ข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีศึกษาต/อภายใน ๑ ป? 

พร�อมข�อมูลสถานศึกษาท่ีเข�าศึกษาต/อ 
๕. ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต/อภายใน ๑ ป? เทียบกับ

ผู�สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ท่ีศึกษาต/อภายใน
ของสถานศึกษา 

เกณฑ>การตัดสิน 
ให�เทียบบัญญัติไตรยางศ)  ทศนิยมสองตําแหน/งไม/ปBดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ต้ังแต/ 

ร�อยละ 80.00 ข้ึนไปเทียบได�ค/าคะแนน 5.00 
 

      สูตรคํานวณค/าคะแนน  = ร�อยละจากประเด็นการพิจารณา  x  5 
                          80    

 
ระดับคุณภาพ ค0าคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 
ดี 3.51 – 4.50 
พอใช� 2.51 – 3.50 
ต�องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 – 1.50 

 
 

 
 

 
 



๕๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
 สถานศึกษา โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได�จัดทําโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาไปแล�วภายใน ๑ ป?โดยมีการดําเนินงานคือ จัดทําโครงการปBจฉิมนิเทศเพ่ือรวบรวมข�อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ท่ีจะสําเร็จการศึกษาเป+นข�อมูลและฐานข�อมูลการพัฒนากําลังคนเบ้ืองต�นท่ีใช�ในการติดตามนักเรียน นักศึกษา หลัง
สําเร็จการศึกษาไปแล�ว 

ความพยายาม   
สถานศึกษาโดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได�ดําเนินการตามโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ี

สําเร็จการศึกษาไปแล�วภายใน ๑ ป? โดยใช�วิธีการติดตามจากข�อมูลเบ้ืองต�นท่ีนักเรียน นักศึกษาได�กรอกให�ไว�กับ           
งานแนะแนว จากข�อมูลทําให�งานแนะแนวสามารถติดตามนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เป+นจํานวนมากส/วน
นักศึกษาบางกลุ/มท่ีติดต/อไม/ได� จะใช�วิธีการสอบถามจากเพ่ือน ผู�ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ลําดับ 

หลักสูตร/ จํานวน
ผู)เรียนท่ี
สําเร็จ

การศึกษา
ในป�

การศึกษาท่ี
ผ0านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ทํางานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต0อ รวม ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ 

  ปวช.                   

 ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม                   

1 สาขา ช/างยนต) 17 - - - - 14 82% 14 82% 

2 สาขา เช่ือมโลหะ 9 - - 2 22% 9 100% 9 100% 

3 สาขา ไฟฟUากําลัง 6 - - 2 33% 4 100% 6 100% 

4 สาขา ก/อสร�าง 5 - - - - 5 100% 5 100% 

5 สาขา อิเล็กทรอนิกส) 7 - - - - 7 100% 7 100% 

6 สาขา อุตสาหกรรมยาง 4 - - - - 4 100% 4 100% 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม          

7 สาขา บัญชี 8 - - - - 8 - 8 100% 

8 สาขา คอมพิวเตอร) 16 - - - - 16 - 16 100% 

รวมประเภทวิชา 72 - - 4 6% 65 90% 69 96% 
 

 



๕๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลําดับ 

หลักสูตร/ จํานวน
ผู)เรียนท่ี
สําเร็จ

การศึกษา
ในป�

การศึกษาท่ี
ผ0านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ทํางานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต0อ รวม ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ 

  ปวส.                   

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม                   

1 สาขา เทคนิคยานยนต) 12 - - 3 25% 9 75% 12 100% 

2 สาขา ไฟฟUากําลัง 6 - - 4 67% 2 33% 6 100% 

 สาขา โยธา 4 - - - - 2 50% 2 50% 

 สาขา เทคโนโลยฯี 12 - - 2 17% 10 83% 12 100% 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม          

 สาขา คอมพิวเตอร)ฯ 19 - - 1 5% 18 95% 19 100% 

รวมประเภทวิชา 53 - - 10 19% 41 77% 53 100% 

รวมท้ังสิน 125 - - 41 11% 106 85% 120 96% 

 

ป?การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ  มีผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต/อ
ภายใน ๑ ป?คิดเป+น ร�อยละ 96  ค/าคะแนน  5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
หมายเหตุ ตัวบ/งชี้ท่ี 1.8 ใช�เกณฑ)การตัดสิน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
เรื่อง หลักเกณฑ)และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน0วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู)รับบริการท่ีมีต0อ
คุณภาพของผู)สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ/มตัวอย/าง สร�างเครื่องมือเพ่ือเก็บข�อมูลเก็บข�อมูล

จากกลุ/มตัวอย/าง นําข�อมูลมาวิเคราะห) 
(๒) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ เม่ือเทียบ

กับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(๓) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ เม่ือเทียบ

กับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ 7๐ – 7๙.๙๙ เม่ือเทียบ

กับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ 80.00 ข้ึนไป เม่ือเทียบ

กับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/างโดยพิจาณาจากภาพรวม 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานเก่ียวกับการกําหนดกลุ/มตัวอย/าง การสร�างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช�มาตราส/วน

การประมาณค/า (Rating scale) ๑ – ๕ เพ่ือเก็บข�อมูลจากการเก็บข�อมูลจากกลุ/มตัวอย/าง การนําข�อมูลมาวิเคราะห) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ หน/วยงานท่ีรับผู�สําเร็จการศึกษาเข�าทํางานท่ีมี

คุณภาพท้ัง ๓ ด�านของผู�สําเร็จการศึกษา 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับผู�สําเร็จการศึกษาต/อเข�าศึกษาต/อคุณภาพท้ัง ๓ ด�าน

ของผู�สําเร็จการศึกษา 
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีต/อ

คุณภาพท้ัง ๓ ด�านของผู�สําเร็จการศึกษา 
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน/วยงาน สถานศึกษา และผู�รับบริการ 

ท่ีมีต/อคุณภาพท้ัง ๓ ด�านของผู�สําเร็จการศึกษา 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๔) ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๓) ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๒) ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 

 



๕๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยฯ ได�ตระหนักถึงคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษาใน 3 ด�านคือ ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค) ด�าน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด�านสมรรถนะวิชาชีพ โดยได�จัดทําการติดตาม สอบถาม สัมภาษณ) ตาม
ข�อมูลท่ีนักศึกษาได�ให�ไว�จากการติดตามผู�สําเร็จการศึกษา 

ความพยายาม  
วิทยาลัยฯ  ได�ติดตามผู�สําเร็จการศึกษาประจําป?การศึกษา 2556 โดยสร�างแบบสอบถามความพึงพอใจใน

ภาพรวมของสถานประกอบการ หน/วยงาน สถานศึกษาและผู�รับบริการ ท่ีมีต/อคุณภาพท้ัง 3 ด�านของผู�สําเร็จ
การศึกษา ท่ีได�ทํางานหรือศึกษาต/อ 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ลําดับ องค>ประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน 

มี ไม0มี 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ/มตัวอย/าง สร�างเครื่องมือเพ่ือ

เก็บข�อมูลจากกลุ/มตัวอย/าง นาข�อมูลมาวิเคราะห) 
�  

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๕๐ - 
๕๙.๙๙ เม่ือเทียบกับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๖๐ 
– ๖๙.๙๙ เม่ือเทียบกับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจาก 

  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๗๐ 
– ๗๙.๙๙ เม่ือเทียบกับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

�  

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ –๕.๐๐ คิดเป+นร�อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป เม่ือเทียบกับข�อมูลท่ีได�รับจากกลุ/มตัวอย/าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

ป?การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ  มีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน/วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู�รับบริการท่ีมีต/อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตามข�อ (4)    ระดับคุณภาพ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ด)านผู)เรียน และผู)สําเร็จการศึกษา ในแต0ละตัวบ0งช้ี 
 

ตัวบ0งชี ้ เกณฑ>การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช� 2.51 - 3.50 
- ต�องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 - 1.50 
 

ร�อยละ 91.25 
ค/าคะแนน 5 

ดีมาก 
(5) 

1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 
หน/วยงาน ชุมชน ท่ีมีต/อ
คุณภาพของผู�เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ (1) 
 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผล (5) 
ค/าคะแนน 5 

ดีมาก 
(5) 

1.3 ร�อยละของผู� เรียนท่ี
ผ/านเกณฑ)การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช� 2.51 - 3.50 
- ต�องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 - 1.50 
 

ร�อยละ 99.42 
ค/าคะแนน 5 

ดีมาก 
(5) 

1.4 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมี
ค ะแ น น เฉลี่ ย จ าก ก าร
ทดสอบทางการ ศึกษา
ระดับชาติด�านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ต้ังแต/ค/าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช� 2.51 - 3.50 
- ต�องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 - 1.50 
 

ร�อยละ 42.43 
ค/าคะแนน 4.24 

ดี 
(4) 

1.5 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมี
ค ะแ น น เฉลี่ ย จ าก ก าร
ทดสอบทางการ ศึกษา
ระดับชาติด�านอาชีวศึกษา 
(V-NET)ต้ังแต/ค/าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปใน
กลุ/มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช� 2.51 - 3.50 
- ต�องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 - 1.50 
 

ร�อยละ 29.00 
ค/าคะแนน 2.90 

พอใช� 
(3) 

 



๖๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งชี้(ต/อ) เกณฑ>การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.6 ร�อยละของผู� เรียนท่ี
ผ/ าน เกณ ฑ) การทดสอบ
ม า ต ร ฐ า น อ า ชี พ ข อ ง
สถาบั น คุณ วุฒิ วิ ช าชี พ 
ห รื อ ห น/ ว ย ง า น ท่ี
คณ ะกรรมการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน ก า ร
อาชีวศึกษารับรอง 
 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช� 2.51 - 3.50 
- ต�องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 - 1.50 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

1.7 ร�อยละของผู�สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข�า 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช� 2.51 - 3.50 
- ต�องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 - 1.50 
 

ร�อยละ 73.40 
ค/าคะแนน 4.58 

 

ดีมาก 
(5) 

1.8 ร�อยละของผู�สําเร็จ
การศึกษาท่ีได�งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
ศึกษาต/อภายใน 1 ป? 

- ดีมาก 4.51 - 5.00 
- ดี 3.51 - 4.50 
- พอใช� 2.51 - 3.50 
- ต�องปรับปรุง 1.51 - 2.50 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน 0.00 - 1.50 
 

ร�อยละ 96 
ค/าคะแนน 5.00 

ดีมาก 
(5) 

1.9 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
หน/วยงานหรือสถานศึกษา
หรือผู� รับบริการ ท่ี มีต/ อ
คุ ณ ภ า พ ข อ งผู� สํ า เร็ จ
การศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) 
  และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และมีผล (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) (2) และมีผล (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผล (4) 

 

ดี 
(4) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 4.38 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ให�นําค/าคะแนนของทุกตัวบ/งชี้มาหาค/าเฉลี่ย) 
 
 
 

 
 



๖๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานท่ี 2 ด)านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียน โดยเน�นผู�เรียนเป+นสําคัญด�วยเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพ และ   
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค)และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ตัวบ0งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช)และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล)องกับความต)องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการสํารวจข�อมูลตามความต�องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร/วมกับสถานประกอบการและหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช�หลักสูตร 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
(๕) สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล�วตามข�อ (๑) – (๔) ไม/เกิน ๓ ป?ไปใช�อย/าง

น�อยร�อยละ ๕๐ ของจํานวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลสาขางานท่ีเปwดสอนในสถานศึกษา 
๒. รายงานการสํารวจความต�องการหรือความจําเป+นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๓. หลักฐานความร/วมมือกับสถานประกอบการและหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา 
๔. หลักฐานการทดลองใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
๖. หลักฐานท่ีสาขางานได�นําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล�วไม/เกิน ๓ ป? ไปใช�ในการจัดการเรียน

การสอน 
๗. ร�อยละของสาขางานท่ีได�นําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล�วไม/เกิน ๓ ป? ไปใช�ในการจัดการ

เรียนการสอนเทียบกับสาขางานท่ีเปwดสอนในสถานศึกษา 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 4 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)และ (๓) 3 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 2 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 1 

 
 



๖๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาเห็นความสําคัญในการเรียนการสอนโดยใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยฝxายวิชาการมีโครงการ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการนิเทศภายในเพ่ือตรวจและแนะนําในการจัดทําแผนการเรียนรู�แบบฐาน
สมรรถนะ 

ความพยายาม   
สถานศึกษาได�นิเทศการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือแนะนําการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�แบบฐาน

สมรรถนะเพ่ือให�การเรียนการสอนวิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ดียิ่งข้ึน มีการประเมินผลการใช�หลักสูตร และสถานศึกษา
ดําเนินการให�ครูจัดทําใบงานทุกรายวิชา 

ผลสัมฤทธิ์  
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา มี ไม0มี 
1 สถานศึกษามีการสํารวจข�อมูลความต�องการในการพัฒนาหลักสูตร � 

 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร/วมกับสถานประกอบการและหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง � 

 
3 สถานศึกษามีการทดลองใช�หลักสูตร � 

 
4 สถานศึกษา มีการประเมินหลักสูตร � 

 
5 สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล�วตามข�อ (1) - (4)  ไม/เกิน 

3 ป?ไปใช�  อย/างน�อยร�อยละ 50  ของจํานวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน  
� 

 
ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับความต�องการของ

สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดยเน�นผู�เรียนเป+นสําคัญ โดยปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
ระดับคุณภาพ ดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู)รายวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ี

มุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค)และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

(๒) สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ร�อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
(๓) สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ร�อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
(๔) สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ร�อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

  (๕) สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ร�อยละ ๘๐ ข้ึนไป ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
๓. แผนการจัดการเรียนรู� ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแต/ละคนทุก
รายวิชาท่ีสอน 

๔. ร�อยละของครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู� ด�วยเทคนิควิธี การสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค)และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทุกรายวิชาท่ีสอนเทียบกับครูผู�สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๕) ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๔) ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๓) ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และมีผลตาม (๒) ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
สถานศึกษาเห็นความสําคัญในการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน�นผู�เรียนเป+นสําคัญ จึงส/งเสริมให�

ครูผู�สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา โดยได�ดําเนินการมอบหมายการจัดการเรียนการสอนในแต/ละแผนกวิชา 
จัดทําตารางสอนสําหรับครูผู�สอนในแต/ละแผนกวิชา และให�ส/งแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 

ความพยายาม 
 สถานศึกษาได�ดําเนินการวิเคราะห)หลักสูตรรายวิชาทุกหลักสูตรในทุกภาคเรียนและครูผู�สอนนําผลการ
วิเคราะห)ไปใช�ปรับแผนการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับหลักสูตรท่ีปรับเปลี่ยนใหม/และให�สอดคล�องกับความต�องการ
ของชุมชน ท�องถ่ิน โดยได�ดําเนินการให�แต/ละแผนกวิชามอบให�ครูผู�สอนจัดทําแผนการเรียนรู�ท่ีมีการบูรณาการทุก
ด�านทุกรายวิชาท่ีสอนในภาคเรียนนั้นและให�แต/ละแผนกวิชาติดตามให�ครูผู�สอนทุกคนส/งแผนการจัดการเรียนรู�ทุก
รายวิชาตามท่ีกําหนดไว� 

ผลสัมฤทธิ์ 
  

ข)อ ประเด็นการพิจารณา มี ไม0มี 
1 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วยเทคนิควิธีการสอน

ท่ีหลากหลาย ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยมและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค)และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

� 
 

2 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ร�อยละ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา   

3 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ร�อยละ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา   

4 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ร�อยละ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา   

5 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ร�อยละ๘๐ ข้ึนไป ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

�  

 
ป?การศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา   ปฏิบัติตาม

ประเด็น (๑) และมีผลตามข�อ (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
  
 
 

 



๖๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต/ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิควิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค) 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

(๒) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต/ละคนใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนไม/น�อย
กว/าร�อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

(๓) สถานศึกษาดําเนินการให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให�ครูแต/ละคนทําบันทึกหลังการสอน 
ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

(๔) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต/ละคนนําผลจากการสอนด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย เพ่ือแก�ไขปBญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม/น�อยกว/าหนึ่งรายวิชา      
ท่ีสอน 

(๕) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต/ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก�ไขปBญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม/
น�อยกว/าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลรายวิชาท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
๓. หลักฐานของรายวิชาท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค) และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. หลักฐานของรายวิชาท่ีมีการใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน 
๕. หลักฐานของรายวิชาท่ีมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให�ครูทําบันทึกหลังการสอน 
๖. หลักฐานของรายวิชาท่ีครูนําผลจากการสอนด�วยเทคนิควิธี การสอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแก�ไขปBญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
๗. หลักฐานของรายวิชาท่ีครูนําผลจากการวิจัยไปแก�ไขปBญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 



๖๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
 สถานศึกษาได�ดําเนินการให�ครูผู�สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค)
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให�ครูผู�สอนทุกคนใช�สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให�มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให�ครูทําบันทึกหลังสอนให�ครูนําผลจากการสอนด�านเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปแก�ปBญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์แก/ผู�เรียนมากท่ีสุด 

ความพยายาม  
 สถานศึกษาได�กําหนดให�ครูผู�สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค)
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให�ครูผู�สอนทุกคนใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาท่ีสอน ดําเนินการให�ฝxายวิชาการ หัวหน�าแผนกทุกแผนก ทําการนิเทศด�านการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู�สอนทุกคนแต/ละแผนกและให�ครูผู�สอนทุกคนจัดทําบันทึกหลังสอนของรายวิชาท่ีสอน ให�ครูผู�สอนทุกคนนํา
ผลจากการด�านเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําเสนอผลจาก
การวิจัยไปแก�ปBญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนของแต/ละ
รายวิชา  

ผลสัมฤทธิ์  
 

ลําดับ แผนกวิชา 
จํานวนครู
ท้ังหมด 

จํานวนครูท่ีปฏิบัติ 
สอนตาม
แผนฯ 

สรุปใช)ส่ือ
เหมาะสม 

บันทึก
หลังสอน ทําวิจัย 

นําผลวิจัย 
ไปใช) 

(�) (�) (�) (�) (�) 

1  ช/างอิเล็กทรอนิกส) 2 � � � � � 

2  ช/างไฟฟUากําลัง 5 � � � � � 

3  การยางและพอลิเมอร) 3 � � � � � 

4  ช/างยนต) 8 � � � � � 

5 ช/างเชื่อมโลหะ 3 � � � � � 

6 ช/างก/อสร�าง 3 � � � � � 



๖๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ลําดับ แผนกวิชา 
จํานวนครู
ท้ังหมด 

จํานวนครูท่ีปฏิบัติ 
สอนตาม
แผนฯ 

สรุปใช)ส่ือ
เหมาะสม 

บันทึก
หลังสอน ทําวิจัย 

นําผลวิจัย 
ไปใช) 

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

7 คอมพิวเตอร)ธุรกิจ 5 � � � � � 

8 บัญชี 4 � � � � � 

9 เทคนิคพ้ืนฐาน 2 � � � � � 

10 สามัญสัมพันธ) 8 � � � � � 

 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา ใช0 ไม0ใช0 
1 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต/ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ

เรียนรู�ด�วยเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม     และคุณลักษณะอันพึงประสงค) และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน  

� 
 

2 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต/ละคนใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน                 � 

 
3 สถานศึกษาดําเนินการให�มีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และให�ครูแต/ละคน

ทําบันทึกหลังการสอน ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน � 
 

4 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต/ละคนนําผลจากการสอนด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแก�ไขปBญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนไม/น�อยกว/าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน     

� 
 

5 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต/ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก�ไขปBญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม/น�อยกว/าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน                                 � 

 

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  ดําเนินการให�ครูผู�สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก  

 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนกําหนด และแจ�งหลักเกณฑ)และวิธีการวัดและประเมินผลให�ผู�เรียน

ทราบก/อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู�ทุกรายวิชาท่ีสอน 
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคน ใช�วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา  

ท่ีสอน 
(๔) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคน ให�ผู�เรียนมีส/วนร/วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 
(๕) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูผู�สอนทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช�ในการพัฒนาสมรรถนะ

ผู�เรียน ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรรม ค/านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค) และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลครูผู�สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
๓. หลักฐานการกําหนด และแจ�งเกณฑ)และวิธีการวัดและประเมินผลให�ผู�เรียนทราบก/อนการจัดการเรียนการ

สอนของครู ทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๔. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู�ของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๕. หลักฐานการใช�วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๖. หลักฐานการให�ผู�เรียนมีส/วนร/วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาท่ีสอน 
๗. หลักฐานการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช�ในการพัฒนาสมรรถนะผู�เรียน ท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะ

อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค)และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูทุกคนในรายวิชาท่ีสอน 

เกณฑ>การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก     
ตามท่ีสถานศึกษาได�จัดเปwดการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยฯ มีกําหนดให�ครูผู�สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต/างๆ ตาม
ตารางสอนและกําหนดให�ครูผู�สอนทุกคนวัดและประเมินผลผู�เรียนทุกคนตามแนวทางท่ีวิทยาลัยฯกําหนด โดยใช�
วิธีการท่ีหลากหลาย และให�ผู�เรียนได�มีส/วนร/วมในการวัดและประเมินผล  อีกท้ังครูผู�สอนยังสามารถนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปใช�ในการพัฒนาผู�เรียนเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได�มากท่ีสุด 

ความพยายาม      
สถานศึกษากําหนดให�ครูผู�สอนทําการวัดและประเมินผลผู�เรียนในทุกรายวิชาท่ีสอนตามตารางสอนท่ีได�รับ

มอบหมาย โดยให�ครูผู�สอนจัดส/งโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู�ในทุกรายวิชาท่ีสอน ซ่ึงได�ระบุวิธีการวัดและ
ประเมินผล ซ่ึงครูผู�สอนได�แจ�งหลักเกณฑ) วิธีวัด และประเมินผล ให�ผู�เรียนทราบก/อนการจัดการเรียนการสอน และให�
ครูผู�สอนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู�  โดยการใช�วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย อีกท้ังให�
ผู�เรียนมีส/วนร/วมในการวัดและประเมิน และครูผู�สอนทุกคนได�นําผลการวัดและประเมินผลไปใช�ในการพัฒนา
สมรรถนะผู�เรียนท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ คุณธรรมจริยธรรม ค/านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค) และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา ใช0 ไม0ใช0 
1 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนกําหนด และแจ�งหลักเกณฑ)และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให�ผู�เรียนทราบก/อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
� 

 
2 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู�ทุก

รายวิชาท่ีสอน 
� 

 
3 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนใช�วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 
� 

 
4 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนให�ผู�เรียนมีส/วนร/วมในการวัดและประเมินผลทุก

รายวิชาท่ีสอน 
� 

 
5 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช�ในการ

พัฒนาสมรรถนะผู�เรียนท่ีมุ/งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค/านิยมและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค)และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ท่ีสอน 

� 
 

 
ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติตาม

ประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตัวบ0งช้ี  2.5  ระดับคุณภาพในการฝVกงาน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน/วยงานและทําความร/วมมือในการส/งผู�เรียนเข�าฝhกงาน

ตรงหรือสัมพันธ)กับสาขางาน 
(๒) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู�เรียนก/อนการฝhกงานพร�อมมีคู/มือการฝhกงาน 
(๓) สถานศึกษามีการนิเทศการฝhกงานของผู�เรียนในสถานประกอบการ หน/วยงาน 
(๔) สถานศึกษามีการวัดผลการฝhกงานของผู�เรียนร/วมกับสถานประกอบการ หน/วยงาน 
(๕) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝhกงานของผู�เรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ 

หน/วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าร/วมสัมมนา 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลสถานประกอบการ หน/วยงานท่ีผ/านการคัดเลือกและทําความร/วมมือ ในการส/งผู�เรียนเข�าฝhกงาน

ตามหลักสูตร 
๒. หลักฐานการปฐมนิเทศผู�เรียนก/อนการฝhกงานพร�อมมีคู/มือการฝhกงาน 
๓. หลักฐานการนิเทศการฝhกงานของผู�เรียนในสถานท่ีประกอบการ หน/วยงาน 
๔. หลักฐานการวัดผลการฝhกงานของผู�เรียนร/วมกับสถานประกอบการ หน/วยงาน 
๕. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หน/วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าร/วมการสัมมนา 
๖. หลักฐานการสัมมนาการฝhกงานของผู�เรียนร/วมกับสถานประกอบการ หน/วยงานเพ่ือนําผลไปปรับปรุง 

เกณฑ>การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 
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ความตระหนัก   
วิทยาลัยฯ  ได�ทําความร/วมมือในการส/งผู�เรียนเข�าฝhกงานตามหลักสูตร มีการประชุมร/วมกับสมาคมสถาน

ประกอบการยานยนต)จังหวัดสงขลา  คัดเลือกสถานประกอบการ มีการนิเทศนักศึกษาฝhกงาน จัดทําคู/มือการฝhกงาน 
มีการสัมมนาการฝhกงานของผู�เรียนร/วมกับสถานประกอบการ 

ความพยายาม   
วิทยาลัยฯ  จัดทําความร/วมมือกับสถานประกอบการ ร/วมกับสมาคมผู�ประกอบการยานยนต) จังหวัดสงขลา 

ให�ครูแผนกวิชามีการนิเทศนักศึกษาฝhกงานในสถานประกอบการ มีการวัดผลการฝhกงานของผู� เรียนในสถาน
ประกอบการ จัดให�มีการปฐมนิเทศและปBจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังจากฝhกงาน 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา ใช0 ไม0ใช0 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการหน/วยงานและทําความร/วมมือในการส/ง

ผู�เรียนเข�าฝhกงานตรงหรือสัมพันธ)กับสาขางาน 
� 

 
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู�เรียนก/อนการฝhกงานพร�อมมีคู/มือการฝhกงาน � 

 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝhกงานของผู�เรียนในสถานประกอบการ หน/วยงาน � 

 
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝhกงานของผู�เรียนร/วมกับสถานประกอบการ หน/วยงาน � 

 
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝhกงานของผู�เรียนเพ่ือนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการ หน/วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าร/วมการสัมมนา  
� 

 
ป?การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ระดับคุณภาพ ดี 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  ด)านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในแต0ละตัวบ0งช้ี 

 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ให�นําค/าคะแนนของทุกตัวบ/งชี้มาหาค/าเฉลี่ย) 

ตัวบ0งชี ้ เกณฑ>การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช�และ
พัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิ ช า ท่ี สอดคล� อ ง กับ ความ
ต�องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ(4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น 4 ข�อ 

ดี 
(4) 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ (1) 
 

ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (5) 

ดีมาก 
(5) 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 
 

ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (5) 

ดีมาก 
(5) 

2. 4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 
 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น 5 ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝhกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 
 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น 4 ข�อ 

ดี 
(4) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 4.60 
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มาตรฐานท่ี 3  ด)านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช�สถานศึกษาเป+นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทํา
แผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ)ผู�บริหารมีภาวะผู�นํา มีระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู�เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมภูมิ
ทัศน)อาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ) มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงิน
และงบประมาณมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข/าย 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให�มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย/างน�อยภาคเรียนละ    

๑ ครั้ง 
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให�คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ี ท่ีกําหนด

ไว�ในกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
(๔) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร/วมกับ สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
(๕) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการแต/งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๓. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร/วมกับ

สถานศึกษา โดยผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๕. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 
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ความตระหนัก 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได�ตระหนักถึงความสําคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในส/วนท่ีเก่ียวข�องกับการ

ปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเป+นอย/างยิ่ง  ท้ังนี้วิทยาลัยฯ ได�แต/งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ให�เข�ามา
มีส/วนร/วมในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยทําหน�าท่ีประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร/วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย วัตถุประสงค)เพ่ือให�สถานศึกษารับทราบข�อมูลและนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานต/อไป และ เพ่ือให�
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบข�อมูลและนําผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน�าท่ีท่ี
กําหนดไว�ในกฎหมายท่ีเก่ียวข�องตามลําดับ 

ความพยายาม 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได�ให�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงมิได�ปฏิ บั ติงานในสถานศึกษา และมิได� เป+น

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เข�ามาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ใน
การปฏิบัติงานร/วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
โดยใช�แบบประเมิน ท้ังนี้ได�ดําเนินการออกคําสั่งแต/งต้ัง จัดการประชุมผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือทําการประเมิน
คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม0มี 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ี

เก่ียวข�อง �   

2 สถานศึกษาดําเนินการให�มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย/างน�อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง �   

3 สถานศึกษาดําเนินการให�คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน�าท่ีท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง �   

4 สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร/วมกับสถานศึกษาและมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

� 
  

5 สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน � 

  
 
ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ มีระดับความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 



๗๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
ประเด็นการพิจารณา 

(๑) สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุก
ฝxายในสถานศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน 

(๒) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป? ท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 

(๓) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจําป? 
(๔) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
(๕) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป? 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุก

ฝxายในสถานศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
๒. หลักฐานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป?โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป? 
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
๕. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป? 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 4 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)และ (๓) 3 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 2 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยฯ  ได�กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ ตามแผนโดยให�ทุกหน/วยงานภายในและภายนอก เข�ามา

มีส/วนร/วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป? มีการแต/งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข�อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุง บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช�สถานศึกษาเป+นฐาน มี
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเข�ามาร/วมจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนประจําป?  มีการบริหารความ
เสี่ยงโดยมีบุคลากร ชุมชน  นักเรียน นักศึกษาเป+นส/วนร/วม  

ความพยายาม 
ในป?การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ ได�มีการจัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษามีการประชุมโดยบุคลากรทุกคน

และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําป?การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

ผลสัมฤทธิ์   
 

ลําดับ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม0มี 
1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส/วนร/วม

ของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน/วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน 

� 
 

2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป? ท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา � 

 

3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป? � 
 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
� 

5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป? � 

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ) 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
(๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับอัตลักษณ)ของสถานศึกษา โดยการมี

ส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ชุมชน และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(๕) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. วัตถุประสงค)ของการจัดต้ังสถานศึกษา อัตลักษณ) ปรัชญา วิสัยทัศน) พันธกิจของสถานศึกษาโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๒. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับอัตลักษณ)ของสถานศึกษา โดย

การมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ชุมชน และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๔. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๕. หลักฐานการนําผลการประเมินไปรับปรุงการบริหารจัดการ 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 4 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)และ (๓) 3 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 2 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก    
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค)ของการจัดต้ังสถานศึกษา ตามอัตลักษณ) ปรัชญา

วิสัยทัศน) พันธกิจ ท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีส/วนร/วมของครู และ
บุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ชุมชน และหน/วยงานท่ีเก่ียวของ 

ความพยายาม    
สถานศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือกําหนดอัตลักษณ) และพิจารณาแผนงาน โครงการ

พัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับอัตลักษณ)ของสถานศึกษา โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายใน
สถานศึกษาชุมชน และหน/วยงานท่ีเก่ียวของ 

ผลสัมฤทธิ์    
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม0มี 
1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย �   

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับอัตลักษณ)ของสถานศึกษา 
โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ชุมชน และหน/วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

�   

3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ �   

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
�   

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ �   
 

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีระดับความเหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ) ปฏิบัติตาม
ประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.4   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน/วยงานต�นสังกัด 
(๒) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาอย/างน�อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
(๓) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู�ปกครอง ผู�ท่ีมีส/วนเก่ียวข�องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย/างน�อยภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
(๔) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝxายใน

สถานศึกษา ผู�ปกครองรวมท้ังผู�ท่ีมีส/วนเก่ียวข�องไปใช�ในการพัฒนาสถานศึกษา 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินการบริหารงาน และภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน/วยงานต�นสังกัด 
๒. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 
๓. รายงานการประชุมผู�ปกครอง ผู�ท่ีมีส/วนเก่ียวข�องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
๔. หลักฐานการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝxายใน

สถานศึกษา ผู�ปกครอง รวมท้ังผู�ท่ีมีส/วนเก่ียวข�องไปใช�ในการพัฒนาสถานศึกษา 
๕. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาหรือวิทยาลัย 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
ผู�บริหารให�ความสําคัญในการบริหารงานในสถานศึกษาโดยดําเนินการประชุม ครูบุคลากรทางการศึกษาใน

การนํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาสู/การปฏิบัติ วางแผนการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย การกําหนดโครงการพัฒนาสถานศึกษา
ต/างๆ ท่ีเป+นความต�องการของผู�ปกครองมาปรับปรุงในแผนพัฒนา มีการประเมินการบริหารงานและภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการวิทยาลัย 

ความพยายาม   
วิทยาลัยฯ  ดําเนินการประชุมวิทยาลัย กรรมการบริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง ชุมชน 

ภาคีเครือข/าย เพ่ือนําแนวทางความคิดเห็นจากทุกภาคส/วนลงสู/แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ)ของวิทยาลัย มีการ
ติดตามโครงการต/างๆ ตามแผนปฏิบัติการอย/างต/อเนื่อง โดยการประชุมติดตาม การสังเกตการณ)ดําเนินงานแต/ละ
โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของแต/ละโครงการจนกระท่ังโครงการสําเร็จ ในการบริหารสถานศึกษาของผู�บริหารมี
การประเมินโดยแต/งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู�บริหารอย/างต/อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม0มี 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ

หน/วยงานต�นสังกัด  
�   

2 สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาอย/าง
น�อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

�   

3 สถานศึกษามีการประชุมผู�ปกครอง  ผู�มีส/วนเก่ียวข�องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย/างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

�   

4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ผู�ปกครอง รวมท้ังผู�
ท่ีมีส/วนเก่ียวข�อง  ไปใช�ในการพัฒนาสถานศึกษา 

� 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

� 
 

 

ป?การศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยฯ  มีระดับความเหมาะสมในการบริหารงานและภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 



๘๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีข�อมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภทและอาจมีข�อมูลอ่ืน ท่ีจําเป+นสําหรับสถานศึกษาท่ีครบถ�วนและ

เชื่อมโยงเป+นระบบ และมีระบบสํารองข�อมูลสารสนเทศเพ่ือปUองกันการสูญหายของข�อมูล 
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข�อมูลสารสนเทศอย/างต/อเนื่องและเป+นปBจจุบัน 
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให�ครู และบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียนสามารถเข�าถึงและใช�

ประโยชน)จากฐานข�อมูลสารสนเทศ 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ระบบฐานข�อมูลสารสนเทศ อย/างน�อย ๙ ประเภทและมีระบบสํารองข�อมูลสารสนเทศเพ่ือปUองกันการสูญ

หายของข�อมูล 
๒. หลักฐานการพัฒนาฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย/างต/อเนื่องและเป+นปBจจุบัน 
๓. หลักฐานท่ีครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียนใช�ประโยชน)จากฐานข�อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูล สารสนเทศ ของสถานศึกษา 

โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน 

เกณฑ>การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 

 

 

 

 



๘๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษาสนับสนุนให�มีการนําระบบฐานข�อมูลสารสนเทศมาใช�ในสถานศึกษาเพ่ือเป+นข�อมูลในการบริหาร

การตัดสินใจและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ความพยายาม   
สถานศึกษาได�มีการนําระบบฐานข�อมูลเข�ามาใช�โดยมีการส/งบุคลากรไปอบรมการใช�งานและขยายผลต/อ

บุคลากรในวิทยาลัย และได�จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช�งานและการให�บริการของการดําเนินงาน 
 
ผลสัมฤทธิ์   
 

ลําดับ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฎิบัติ 
มี ไม0มี 

1 สถานศึกษามีข�มูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท และข�อมูลอ่ืนจําเป+นสําหรับสถานศึกษาท่ี
ครบถ�วนและเชื่อมโยงเป+นระบบ  และมีระบบสํารองข�อมูลสารสนเทศเพ่ือปUองกัน
การสูญหายของข�อมูล 

� 
 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข�อมูลสารสนเทศอย/างต/อเนื่องและเป+นปBจจุบัน � 
 

3 สถานศึกษาดําเนินการให� ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียนสามารถ
เข�าถึงและใช�ประโยชน)จากข�อมูลสารสนเทศ � 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน � 

 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 � 

 

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ มีระดับความเหมาะสมในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการวิเคราะห)และจัดทําแผนงาน โครงการการบริหาร ความเสี่ยงท่ีสําคัญอย/างน�อย ๕ ด�าน 

ได�แก/ ด�านความปลอดภัย ด�านการทะเลาะวิวาท ด�านสิ่งเสพติด ด�านสังคม ด�านการพนันและการม่ัวสุม โดยการมี
ส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ผู�เรียนและผู�ปกครอง 

(๒) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
(๓) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(๔) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
(๕) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย/างน�อย ๓ ด�าน 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการวิเคราะห)และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอย/างน�อย ๕ ด�านโดยการมี

ส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ผู�เรียน และผู�ปกครอง 
๒. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง 
๓. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
๔. หลักฐานการนําผลประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
๕. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพ่ิมหรือลด) ในแต/ละด�าน 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 4 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)และ (๓) 3 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 2 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
 สถานศึกษามีการวิเคราะห)และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอย/างน�อย 5 ด�าน ได�แก/
ด�านความปลอดภัย ด�านการทะเลาะวิวาท ด�านสิ่งเสพติด ด�านสังคม ด�านการพนันและการม่ัวสุม โดยการมีส/วนร/วม
ของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ผู�เรียนและผู�ปกครอง มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการ
ประเมินผลและปรับปรุงอย/างต/อเนื่อง และมีผลทําให�ความเสี่ยงในด�านต/างๆ ลดลง 

ความพยายาม 
สถานศึกษา  จัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ ได�แก/ ด�านความปลอดภัย ด�านการทะเลาะ

วิวาท ด�านสิ่งเสพติด ด�านสังคม ด�านการพัฒนาและการม่ัวสุม โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายใน
สถานศึกษาผู�เรียนและผู�ปกครอง มีการประเมินและนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง 

ผลสัมฤทธิ์ 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ผ0าน
เกณฑ> 

ไม0ผ0าน
เกณฑ> 

1 สถานศึกษามีการวิเคราะห)และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงท่ีสําคัญ
อย/างน�อย 5 ด�าน ได�แก/ ด�านความปลอดภัย ด�านการทะเลาะวิวาท ด�านสิ่งเสพ
ติด ด�านสังคม ด�านการพนันและการม่ัวสุม โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากร
ทุกฝxายในสถานศึกษา ผู�เรียนและผู�ปกครอง 

� 

  

2 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ �   

3 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ �   

4 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง �   

5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย/างน�อย 3 ด�าน �   

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู�เรียน 
(๒) สถานศึกษามีการแต/งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให�ผู�เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย/างน�อยสัปดาห)ละ ๑ ครั้ง 
(๓) สถานศึกษามีระบบเครือข/ายผู�ปกครองเพ่ือร/วมกันดูแลผู�เรียน 
(๔) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส/งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก/ผู�เรียนอย/างน�อยร�อยละ ๑๐ ของ

จํานวนผู�เรียนท่ีร�องขอ 
(๕) สถานศึกษามีระบบดูแลผู�เรียนกลุ/มเสี่ยงและส/งเสริมผู�เรียนปBญญาเลิศ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู�เรียน 
๒. คําสั่งแต/งต้ังครูท่ีปรึกษาและหลักฐานการพบ การให�คําปรึกษาแก/ผู�เรียน 
๓. หลักฐานการดําเนินงานของระบบเครือข/ายผู�ปกครอง เพ่ือร/วมกันดูแลผู�เรียน 
๔. แผนงานโครงการและผลการส/งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก/ผู�เรียน 
๕. หลักฐานการดําเนินงานของระบบดูแลผู�เรียนกลุ/มเสี่ยง และส/งเสริมผู�เรียนปBญญาเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษาได�ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระบบดูแลผู�เรียน จึงวางแผนดําเนินการเพ่ือดูแลอย/าง
ต/อเนื่อง ส/งเสริมสนับสนุนให�มีระบบเครือข/ายผู�ปกครอง สนับสนุนทุนการศึกษา และส/งเสริมผู�เรียนปBญญาเลิศ 

ความพยายาม 
 สถานศึกษา  ได�ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาประจําทุกป? มีการ
จัดให�ผู�เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย/างน�อยสัปดาห)ละ 1 ครั้ง เก่ียวกับปBญหาต/างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนนักศึกษา ไม/ว/าจะ
เป+นปBญหาทางด�านการเรียน ครอบครัว หรือสังคม เพ่ือแก�ปBญหาอย/างทันท/วงที และมีเครือข/ายผู�ปกครอง ชุมชน 
ร/วมกันดูแลผู�เรียน การส/งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก/ผู�เรียนมากถึง 119 ทุน มีระบบดูแลผู�เรียนกลุ/มเสี่ยง ด�าน
ยาเสพติด ด�านการเรียน โดยมีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส/งเสริมด�านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ส/งเสริม
ผู�เรียนปBญญาเลิศทางด�านวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ผ0าน
เกณฑ> 

ไม0ผ0าน
เกณฑ> 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู�เรียน � 
 

2 
สถานศึกษามีการแต/งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให�ผู�เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย/างน�อย
สัปดาห)ละ 1 ครั้ง 

� 
 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข/ายผู�ปกครองเพ่ือร/วมกันดูแลผู�เรียน � 
 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส/งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก/ผู�เรียนอย/างน�อย 
ร�อยละ 10 ของจํานวนผู�เรียนท่ีร�องขอ 

� 
 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู�เรียนกลุ/มเสี่ยงและส/งเสริมผู�เรียนปBญญาเลิศ � 
 

 
ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  จัดระบบดูแลผู�เรียนอย/างต/อเนื่อง ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู�เรียน 

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน>ของสถานศึกษาและการใช)อาคาร
สถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ โรงฝVกงาน ศูนย>วิทยบริการ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน)ของสถานศึกษาและ

การใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน ศูนย)วิทยบริการ โดยการมีส/วนร/วมของครู และบุคลากร
ทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน 

(๒) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(๓) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต/อสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน)ของสถานศึกษาและการใช�อาคาร

สถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน ศูนย)วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
(๕) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน)ของสถานศึกษา

และการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน ศูนย)วิทยบริการ โดยการมีส/วนร/วมของครู และ
บุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 

๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต/อสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน)ของสถานศึกษา และการใช�อาคาร

สถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน ศูนย)วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 

 

 

 



๘๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตะหนัก   
สถานศึกษา  มีความตะหนักในการดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน)ของวิทยาลัยตลอด

มา ในเรื่องของการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน ศูนย)วิทยบริการตามความต�องการของ 
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย โดยได�กําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการประจําป?และแผนพัฒนาสถานศึกษา 

ความพยายาม  
สถานศึกษา  มีการสํารวจความต�องการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน)ของวิทยาลัยใน

เรื่องของการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ  โรงฝhกงาน ศูนย)วิทยบริการ และดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาของวิทยาลัยท่ีสอดคล�องกับความต�องการของบุคลากรและผู�เรียน สํารวจเก็บข�อมูลความพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเพ่ือใช�เป+นฐานข�อมูลในการพัฒนาต/อไป 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

มี ไม0มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน)ของ

สถานศึกษา และการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน ศูนย)วิทย
บริการ โดยการมีส/วนร/วมของครู และบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 

� 
 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ � 
 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต/อสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน)ของสถานศึกษา
และการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน ศูนย)วิทยบริการ โดยครู
และบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน 

� 
 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 � 
 

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ � 
 

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีระดับความเหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 

 
 
 



๙๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ>  ครุภัณฑ>และคอมพิวเตอร> 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช�วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) และคอมพิวเตอร) 
(๒) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
(๓) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต/อการจัดหา การใช�วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) และคอมพิวเตอร) 

โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
(๕) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 

๑. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใช�วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) และคอมพิวเตอร) 
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช�วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ)และ

คอมพิวเตอร) 
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต/อการจัดหา การใช�วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) และคอมพิวเตอร) โดยครู

และบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
สถานศึกษา  สนับสนุนให�มีการจัดหาและการใช�วัสดุ  อุปกรณ)  ครุภัณฑ)และคอมพิวเตอร)สําหรับการจัดการ

เรียนการสอนให�ตรงกับความต�องการของครู  บุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน  ทันสมัยและเพียงพอต/อ
จํานวนนักศึกษา 

ความพยายาม   
สถานศึกษา  ได�มีการจัดหา  การใช�วัสดุ  อุปกรณ)  ครุภัณฑ)และคอมพิวเตอร)  เพ่ือใช�ในการจัดการเรียนการ

สอนภายในวิทยาลัยฯ  โดยดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว/าด�วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  และเพ่ือให�ตรงกับความต�องการของครู  บุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน  โดยได�แจก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดหาและการใช�วัสดุ  อุปกรณ)  ครุภัณฑ)และคอมพิวเตอร)  ให�กับครู  บุคลากรทุก
ฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน   

ผลสัมฤทธิ์    
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม0มี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช�วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) และ
คอมพิวเตอร) � 

 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ � 
 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต/อการจัดหา การใช�วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) และ
คอมพิวเตอร) โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน � 

 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 � 
 

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ � 
 

 
ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  สนับสนุนให�มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ)และคอมพิวเตอร) 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ)และคอมพิวเตอร) ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 



๙๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได�รับการฝhกอบรมด�านวิชาการ

หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๗๕ 
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได�รับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรือ

งานสร�างสรรค)จากหน/วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๕ 
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข�าร/วมโครงการแลกเปลี่ยนครู

และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาหรือหน/วยงานอ่ืน องค)กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม/น�อยกว/า     
ร�อยละ ๕ 

(๔) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได�รับการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตท่ีเหมาะสม ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๗๕ 

(๕) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได�รับการประกาศเกียรติคุณ    
ยกย/องด�านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน/วยงานหรือองค)กรภายนอกไม/น�อยกว/าร�อยละ ๕ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒. ข�อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได�รับการฝhกอบรมด�านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
๓. ข�อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได�รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค)จากหน/วยงานท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. ข�อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได�เข�าร/วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับ

สถานศึกษาอ่ืน หรือหน/วยงานองค)กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
๕. ข�อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม 
๖. ข�อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได�รับประกาศเกียรติคุณ ยกย/องด�านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน/วยงานหรือองค)กรภายนอก 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 
 



๙๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
สถานศึกษา วางแผนการส/งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ อย/างต/อเนื่องให�บุคลากร

มีการฝhกอบรมด�านวิชาการ ด�านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย  งานสร�างสรรค) ส/งเสริม
ให�มีโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนหรือหน/วยงาน องค)กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และส/งเสริม สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับประกาศเกียรติคุณยก
ย/อง  

ความพยายาม  
สถานศึกษา  ส/งเสริมสนับสนุนให�ครู บุคลากรทางการศึกษาได�พัฒนาตนเองท้ังในด�านวิชาชีพ วิชาการ และ

ด�านจรรยาบรรณวิชาชีพตามสายงาน จัดสรรทุนในการพัฒนาบุคลากรให�มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน มีโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาท้ังระดับภายในประเทศและต/างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ/มอาเซียน มีการจัด
โครงการหลากหลายเพ่ือส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกย/องเชิดชูบุคลากรผู�ปฏิบัติงานเป+นท่ียอมรับท้ังภายใน
วิทยาลัย และสังคมภายนอก 

ผลสัมฤทธิ์  
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม0มี 

1 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได�รับการฝhกอบรม
ด�านวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม/น�อยกว/า ร�อยละ 75 � 

 
2 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได�รับทุนการศึกษา 

ทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค) จากหน/วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม/น�อยกว/า
ร�อยละ 5  

� 

3 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข�าร/วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน/วยงาน องค)กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม/น�อยกว/าร�อยละ 5 

� 
 

4 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได�รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม/น�อยกว/าร�อยละ 75 � 

 
5 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได�รับการประกาศ

เกียรติคุณยกย/องด�านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน/วยงานหรือ
องค)กรภายนอก ไม/น�อยกว/าร�อยละ 5 

� 
 

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ระดับคุณภาพ ดี 

 



๙๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีรายจ/ายค/าวัสดุฝhก อุปกรณ)และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนไม/น�อยกว/าร�อยละ ๑๐ 

ของงบดําเนินการ 
(๒) สถานศึกษามีรายได�หรือมีมูลค/าผลผลิตผลงานจากการใช�วัสดุฝhกในการจัดการเรียนการสอนไม/น�อยกว/า

ร�อยละ ๒๕ ของค/าวัสดุฝhก 
(๓) สถานศึกษามีรายจ/ายค/าวัสดุ อุปกรณ)และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม/น�อยกว/าร�อยละ ๑ 

ของงบดําเนินการ 
(๔) สถานศึกษามีรายจ/ายในการส/งเสริม สนับสนุนให�ครูและผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวดจัดแสดง

โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัยไม/น�อยกว/าร�อยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
(๕) สถานศึกษามีรายจ/ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด�านการปลูกฝBงจิตสํานึก และเสริมสร�าง

ความเป+นพลเมืองไทยและพลโลก ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๕ ของงบดําเนินการ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานแสดงงบดําเนินการของสถานศึกษา 
๒. หลักฐานรายจ/ายค/าวัสดุฝhกอุปกรณ)และสื่อสําหรับจัดการเรียนการสอน 
๓. หลักฐานรายได�หรือมูลค/าของผลผลิต ผลงานจากการใช�วัสดุฝhกในการจัดการเรียนการสอน 
๔. หลักฐานรายจ/ายค/าวัสดุฝhก อุปกรณ)และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๕. หลักฐานรายจ/ายในการส/งเสริม สนับสนุนให�ครูและผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวดจัดแสดง

โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค)หรืองานวิจัย 
๖. หลักฐานรายจ/ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด�านการปลูกฝBงจิตสํานึกและเสริมสร�างความ

เป+นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 

 

 

 



๙๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
สถานศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล�องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ในด�านวัสดุฝhก อุปกรณ)และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส/งเสริมสนับสนุน
ให�ครูและผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค)หรือ
งานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ด�านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การปลูกฝBงจิตสํานึก และ
เสริมสร�างความเป+นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
และการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
 
ความพยายาม 

สถานศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผนงาน โดยดําเนินกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู/
มาตรฐานคุณภาพ เช/น มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝhกตามท่ีผู�สอนได�กําหนดไว�ในแผนการจัดการเรียนรู� 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาให�เข�ากับการบริการชุมชน กิจกรรม อชท. บริการงาน อาชีพแก/ชุมชน 
ประสานความร/วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดในการให�บริการวิชาชีพและฝhกอาชีพแก/ ประชาชน พิจารณาการจัดสรร
งบประมาณประจําป?  โครงการจัดระดมทุนเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ) ครุภัณฑ)การศึกษา เป+นต�น และต�องดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA  

ผลสัมฤทธิ์ 
  

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ผ0าน
เกณฑ> 

ไม0ผ0าน
เกณฑ> 

1 สถานศึกษามีรายจ/ายค/าวัสดุฝhก อุปกรณ)และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ไม/
น�อยกว/าร�อยละ 10 ของงบดําเนินการ � 

 

2 สถานศึกษามีรายได�หรือมีมูลค/าผลผลิต ผลงานจากการใช�วัสดุฝhกในการจัดการเรียน
การสอน ไม/น�อยกว/าร�อยละ 25 ของค/าวัสดุฝhก � 

 
3 สถานศึกษามีรายจ/ายค/าวัสดุฝhก อุปกรณ)และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ ไม/น�อยกว/าร�อยละ 1 ของงบดําเนินการ � 
 

4 สถานศึกษามีรายจ/ายในการส/งเสริม สนับสนุนให�ครูและผู�เรียนจัดทําและดําเนินการ
จัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย 
ไม/น�อยกว/าร�อยละ 5 ของงบดําเนินการ 

� 
 

5 สถานศึกษามีรายจ/ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด�านการปลูกฝBง
จิตสํานึกและเสริมสร�างความเป+นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม/น�อยกว/าร�อยละ 5 
ของงบดําเนินการ 

� 
 

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น   
๕  ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 



๙๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข0ายท้ังในประเทศและ 
หรือ ต0างประเทศ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข/ายท้ังใน

ประเทศและหรือต/างประเทศ 
(๒) สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปBญญาท�องถ่ิน ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศหรือ

ต/างประเทศร/วมพัฒนาผู�เรียนไม/น�อยกว/าร�อยละ ๘๐ ของจํานวนสาขางานท่ีเปwดสอน 
(๓) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต/างประเทศท่ีมีส/วนร/วมในการจัด

การศึกษากับสถานศึกษา ไม/น�อยกว/า ๒๐ แห/ง 
(๔) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช/น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) ฯลฯ เพ่ือส/งเสริม 

สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม/น�อยกว/า ๕ รายการ 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข/ายท้ังในประเทศและหรือต/างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข/ายท้ังในประเทศและหรือ

ต/างประเทศ 
๒. ข�อมูลสาขางานท่ีเปwดสอนในสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปBญญาท�องถ่ิน ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศและหรือต/างประเทศร/วม

พัฒนาผู�เรียน ในแต/ละสาขางาน 
๔. ข�อมูลสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต/างประเทศท่ีมีส/วนร/วมในการจัดการศึกษากับ

สถานศึกษา 
๕. รายการทรัพยากรอ่ืนๆ เช/น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) ฯลฯ ท่ีสถานศึกษาได�รับการส/งเสริม 

สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา 
๖. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข/าย ท้ังในประเทศและหรือต/างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 



๙๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
สถานศึกษา  มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข/ายท้ัง

ภายในประเทศ และต/างประเทศ โดยได�จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป? 2558 และแผนงานโครงการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต� ประจําป? 2558 

ความพยายาม 
สถานศึกษา  ได�ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา ในโครงการจัดจ�างเจ�าหน�าท่ีศูนย)ฝhกอบรมวิชาชีพ

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โครงการปรับปรุงสํานักงานศูนย)ฝhกอบรมวิชาชีพอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โครงการ
ส/งเสริมความร/วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการศึกษา และโครงการปรับปรุงห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)ให�
ได�มาตรฐานวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ปฏิบัติ 

มี ไม0มี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข/ายท้ังในประเทศ และ หรือต/างประเทศ � 

 
2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปBญญาท�องถ่ิน ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิท้ังใน

ประเทศและ หรือต/างประเทศ ร/วมพัฒนาผู�เรียนไม/น�อยกว/าร�อยละ 80 ของจํานวนสาขา
งานท่ีเปwดสอน 

� 
 

3 สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือต/างประเทศท่ีมีส/วนร/วมใน
การจัดการอาชีวศึกษา ไม/น�อยกว/า 20 แห/ง � 

 
4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เช/น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) ฯลฯ เพ่ือ

ส/งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม/น�อยกว/า 5 รายการ � 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข/ายท้ังในประเทศ หรือต/างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง � 

 

ป?การศึกษา ๒๕๕8  วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข/าย ท้ังในประเทศ หรือต/างประเทศ ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 



๙๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ด)านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ในแต0ละตัวบ0งช้ี 
ตัวบ0งช้ี เกณฑ>การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรม 
ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ
วิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

3.2 ระดับคุณภาพในการ
จั ด ทํ าแผน การบ ริห าร
จัดการสถานศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตามประเด็น 
(๑) (๒) (๓) (๔) 

และ (๕) 

ดีมาก 
(5) 

3.3 ระดับคุณภาพในการ 
พัฒนาสถานศึกษาตาม 
อัตลักษณ) 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตามประเด็น 
(๑) (๒) (๓) (๔) 

และ (๕) 

ดีมาก 
(5) 

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐาน
ข�อ  มูลสารสน เทศของ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตามประเด็น 
(๑) (๒) (๓) (๔) 

และ (๕) 

ดีมาก 
(5) 

3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู�เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 



๙๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ี(ต0อ) เกณฑ>การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 
3.8 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวด 
ล� อ ม แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น) ข อ ง
สถ าน ศึ ก ษ าและการใช�
อาคารสถานที่ ห� อ งเรียน 
ห�องปฏิบัติการ โรงฝhกงาน 
ศูนย)วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ) 
ครุภัณฑ) และคอมพิวเตอร) 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

3.10 ระดับคุณภาพในการ
พั ฒ น าค รูแล ะบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น 4 ข�อ 

ดี 
(4) 

3.11 ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงิน และ
งบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

3.12 ระดับคุณภาพ ในการ 
ระด ม ท รัพ ย ากร ใน ก า ร
จั ด ก ารอ าชี ว ศึ ก ษ า  กั บ   
เค รือข/ าย  ทั้ งในประเทศ 
และ หรือต/างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 4.60 
 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ ให�นําค/าคะแนนของทุกตัวบ/งชี้มาหาค/าเฉลี่ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานท่ี 4 ด)านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ิน ชุมชน 

ตัวบ0งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส/วนร/วมของครูและ

บุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให�ทุกสาขางานดําเนินงานไม/น�อยกว/า ๒ โครงการ กิจกรรม ต/อป? 
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๖๐ เข�าร/วมโครงการ 

กิจกรรม 
(๔) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนในแต/ละสาขางาน ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๖๐ เข�าร/วมโครงการกิจกรรม 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 
๒. ข�อมูลสาขางานท่ีเปwดสอนในสถานศึกษา 
๓. ข�อมูลผู�เรียนในแต/ละสาขางาน 
๔. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส/วนร/วมของครู

และบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
๕. โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแต/ละสาขางาน 
๖. ข�อมูล การเข�าร/วมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 
๗. ข�อมูลการเข�าร/วมโครงการ กิจกรรม ของผู�เรียนในแต/ละสาขางาน 
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก     
สถานศึกษาได�มีนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับวิธีเรียน  

เปลี่ยนวิธีสอน  โดยการประยุกต)การเรียนให�สอดคล�องกับความต�องการของชุมชน  โดยเน�นในเรื่องของการบริการแก/
ชุมชน  โดยการประชุมกรรมการเพ่ือหารือในเรื่องของแนวทางในการจัดการเรียน การสอน  ให�สอดคล�องกับการ
บริการชุมชน  และได�บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป?  โดยได�มอบหมายให�แต/ละแผนกวิชาได�ออก
ดําเนินการ 

ความพยายาม    
สถานศึกษาได�ทํากิจกรรม / โครงการ  ท่ีใช�บริการวิชาชีพและส/งเสริมความรู�ในการพัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน  

โดยได�ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  มีการบูรณาการร/วมกับการจัดการเรียน การสอนรายวิชา  เพ่ือให�นักเรียน 
นักศึกษาได�ใช�ความรู�  ทักษะและประสบการณ)  บริการชุมชน  ส/งเสริมความรู�ในการพัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไม0มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีส/วนร/วม
ของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 

�  

2. สถานศึกษาดําเนินการให�ทุกสาขางานดําเนินงานไม/น�อยกว/า  2  โครงการ /กิจกรรมต/อป? �  
3. สถานศึกษาดําเนินการให�ทุกสาขางานดําเนินงานไม/น�อยกว/า 2 โครงการ/กิจกรรมต/อป? �  
4. สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนในแต/ละสาขางานไม/น�อยกว/าร�อยละ  60  เข�าร/วม
โครงการ/กิจกรรม 

�  

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการปละมีผลการประเมิน  โดยเฉลี่ย  
3.51 - 5.00 

�  

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ 
วิชาชีพ ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๐๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4  ด)านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ในแต0ละตัวบ0งช้ี 
ตัวบ0งช้ี เกณฑ>การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ 
การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานท่ี 5 ด)านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ> งานสร)างสรรค> หรืองานวิจัย 
 ส/งเสริมให�ครู และผู�เรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค)หรืองานวิจัยท่ีเป+นประโยชน) ตลอดจนมี
การเผยแพร/ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ> งานสร)างสรรค> หรืองานวิจัยของผู)เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษาส/งเสริม สนับสนุน ให�ผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการสิ่งประดิษฐ) 

งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย 
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒ ทําโครงการสิ่งประดิษฐ)งาน

สร�างสรรค) หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ)เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.๓ จํานวน ๓ คนต/อ ๑ ชิ้น และ
ระดับ ปวส.๒ จํานวน ๒ คน ต/อ ๑ ชิ้น 

(๓) สถานศึกษาได�จัดการประกวดและได�นําโครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัยไม/น�อยกว/า
ร�อยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช�ประโยชน)ในสถานศึกษา 

(๔) สถานศึกษาได�นําโครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๒๕ของจํานวน
ผลงานท้ังหมด เผยแพร/ต/อสาธารณชน 

(๕) สถานศึกษาดําเนินการให�โครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๕ ของ
จํานวนผลงานท้ังหมด นําไปใช�ประโยชน)หรือได�รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลผู�เรียน ระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน 
๒. หลักฐานการส/งเสริมสนับสนุนการจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ)งานสร�างสรรค) 

หรืองานวิจัย 
๓. ข�อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ ในแต/

ละสาขางาน 
๔. ข�อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ท่ีได�รับรางวัลหรือนําไปใช�ประโยชน)ใน

สถานศึกษา 
๕. ข�อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ท่ีได�รับการเผยแพร/ 
๖. ข�อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ท่ีได�รับรางวัลหรือนําไปใช�ประโยชน)ในระดับ

ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 



๑๐๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
สถานศึกษา  ให�มีการส/งเสริม สนับสนุนให�ผู�เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทําโครงการ

สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ วางแผนให�มีการประกวด แสดงและเผยแพร/
ผลงาน รวมท้ังการนําผลงานไปใช�ประโยชน)ในสถานศึกษา มีการส/งเสริมให�เข�าร/วมแสดง แข/งขันและได�รับรางวัลหรือ
นําไปใช�ประโยชน)ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ความพยายาม  
 สถานศึกษากําหนดให�ครูผู�สอนจัดการเรียนการสอนให�ผู�เรียนระดับ ปวช. ๓ และ ปวส.๒ จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการ และอ่ืน ๆ และจัดให�มีการประกวด แสดงและเผยแพร/
ผลงาน รวมท้ังการนําผลงานไปใช�ประโยชน)ในสถานศึกษามีการส/งเสริมให�เขาร/วมแสดง แข/งขันและได�รับรางวัลหรือ
นําไปใช�ประโยชน)ระดับชุมชนจังหวัด ภาค และชาติ โดยการสนับสนุนในทุกๆ ด�าน 

ผลสัมฤทธิ์    
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา มี ไม0มี 
1 สถานศึกษาส/งเสริม  สนับสนนุ  ให�ผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด     

จัดแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย � 
 

2 สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2  จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานท้ังหมด 
ตามเกณฑ)เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.  
2 จํานวน  2  คน : 1  ชิ้น 

� 
 

3 สถานศึกษาได�จัดประกวดและได�นําโครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค)  หรือ
งานวิจัยไม/น�อยกว/าร�อยละ  50  ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช�ประโยชน)ใน
สถานศึกษา 

� 
 

4 สถานศึกษาได�นําโครงการ สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ไม/น�อยกว/า
ร�อยละ 25 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพร/ ต/อสาธารณชน   �  

5 สถานศึกษาดําเนินการให�โครงการ สิ่งประดิษฐ)  งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย  
ไม/น�อยกว/าร�อยละ 5 ของจํานวนผลงานท้ังหมด นําไปใช�ประโยชน)หรือได�รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ     

� 
 

ป?การศึกษา ๒๕๕8  วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ)งานสร�างสรรค) 
หรืองานวิจัยของผู�เรียน ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 
 



๑๐๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ>งานสร)างสรรค> หรืองานวิจัยของครู 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) สถานศึกษาส/งเสริม สนับสนุนให�ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ) งาน

สร�างสรรค) หรืองานวิจัย 
๒) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย 
๓) สถานศึกษาได�จัดประกวดและได�นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค)หรืองานวิจัยไม/น�อยกว/าร�อยละ 

๗๕ ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช�ประโยชน)ในสถานศึกษา 
๔) สถานศึกษา ได�นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๕๐ ของจํานวน

ผลงานท้ังหมด เผยแพร/ต/อสาธารณชน 
๕) สถานศึกษาดําเนินการให� นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ไม/น�อยกว/าร�อยละ ๕ ของ

จํานวนผลงานท้ังหมดนําไปใช�ประโยชน) หรือได�รับรางวัล ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลครูผู�สอนท้ังหมดในสถานศึกษา 
๒. หลักฐานการส/งเสริม สนับสนุนการจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ)งานสร�างสรรค) 

หรืองานวิจัย 
๓. ข�อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย 
๔. ข�อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ท่ีได�รับรางวัลหรือนําไปใช�ประโยชน)ใน

สถานศึกษา 
๕. ข�อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ท่ีได�รับการเผยแพร/ 
๖. ข�อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ท่ีได�รับรางวัลหรือนําไปใช�ประโยชน)ในระดับ

ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
สถานศึกษา  ให�ความสําคัญและมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) 

หรืองานวิจัยของครู ตลอดจนการเผยแพร/ผลงานและนําไปใช�ประโยชน)ในสถานศึกษารวมถึงการนําไปใช�ประโยชน)ใน
ระดับชุมชน โดยมอบหมายให�ครูผู�สอนทุกคนในแต/ละสาขาวิชาจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) หรืองานวิจัยของครู 
จํานวน 2 ชิ้นต/อคนต/อป?การศึกษา 

ความพยายาม  
สถานศึกษา  ได�ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ 2557 โดยการกําหนดโครงการให�

ครูผู�สอนทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย จัดแสดงนําผลงานไปใช�ประโยชน)ใน
สถานศึกษา การนําผลงานเผยแพร/ต/อสาธารณชน รวมถึงการนําผลงานไปใช�ประโยชน)ในระดับชุมชน โดยมีการ
ติดตามการดําเนินงานอย/างต/อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา มี ไม0มี 
1 สถานศึกษาส/งเสริม  สนับสนนุ  ให�ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดง

โครงการ  สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย � 
 

2 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ)  งานสร�างสรรค) หรือ
งานวิจัย 

� 
 

3 สถานศึกษาได�จัดประกวดและได�นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย
ไม/น�อยกว/าร�อยละ  75 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช�ประโยชน)ในสถานศึกษา 

� 
 

4 สถานศึกษา ได�นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ไม/น�อยกว/าร�อยละ 
50   ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพร/ต/อสาธารณชน 

� 
 

5 สถานศึกษาดําเนินการให�นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค) หรืองานวิจัย ไม/น�อย
กว/า    ร�อยละ 5  ของจํานวนผลงานท้ังหมดไปใช�ประโยชน) หรือได�รับรางวัล ในระดับ  
ชุมชน  จังหวัด ภาค และชาติ   

� 
 

ป?การศึกษา ๒๕๕8  วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ)งานสร�างสรรค) 
หรืองานวิจัยของครู ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ด)านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ>งานสร)างสรรค>หรืองานวิจัย ในแต0ละตัวบ0งช้ี 
 

ตัวบ0งช้ี เกณฑ>การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ) 
งานสร�างสรรค)หรืองานวิจัยของ
ผู�เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ) 
งานสร�างสรรค)หรืองานวิจัยของ
ครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม 
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 5 5.00 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ให�นําค/าคะแนนของทุกตัวบ/งชี้มาหาค/าเฉลี่ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานท่ี 6   ด)านการปลูกฝYงจิตสํานึกและเสริมสร)างความเปZนพลเมืองไทยและพลโลก  

ตัวบ0งช้ีท่ี   6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝYงจิตสํานึกด)านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย> ส0งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเปZนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีจํานวนโครงการกิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย)

ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุ บํารุงศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม ไม/น�อยกว/า ๕ โครงการ กิจกรรม 

(๒) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร/วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกด�านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

(๓) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร/วมโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย)  ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 

(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อภาพลักษณ)ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย)  ส/งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 
๒. ข�อมูลผู�เรียนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และ ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
๔. ข�อมูลผู�เรียนท่ีเข�าร/วมโครงการกิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย)

ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
๕. ข�อมูลครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ท่ีเข�าร/วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการรัก

ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 



๑๐๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู� เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อภาพลักษณ)ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย)  ส/งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก    
สถานศึกษา  มีการดําเนินงานและมีข�อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการ ปฏิบัติ

ตามข�อกําหนด โดยวางแผนดําเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการรักชาติ การเทิดทูน
พระมหากษัตริย)  ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข  และทะนุบํารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู/มาตรฐานคุณภาพ โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA    

ความพยายาม    
สถานศึกษา ได�จัดกิจกรรม/งาน/โครงการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย)  ส/งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท่ี
ดําเนินการเพ่ือนําไปสู/มาตรฐานคุณภาพ อย/างเช/นกิจกรรมแห/เทียนพรรษาและถวายผ�าอาบน้ําฝน   กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าพระบรมราชินีนาถ (วันแม/แห/งชาติ) กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู/หัวฯ (วันพ/อ) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู�เรียน   โครงการเสริมสร�าง
คุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  หลักฐานการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมแห/เทียนพรรษาและถวายผ�าอาบน้ําฝน 
  
  
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา ใช0 ไม0ใช0 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ไม/น�อย
กว/า 5 โครงการ กิจกรรม 

� 
 

2 สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร/วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBง
จิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

� 
 

3 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร/วม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย) 
ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข 
และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

� 
 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBง
จิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน เพ่ือนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

�   

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อ
ภาพลักษณ)ของสถานศึกษาในการปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)
ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00  

 �   

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย) ส/งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝYงจิตสํานึกด)านการอนุรักษ>ส่ิงแวดล)อม 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อมไม/น�อยกว/า ๕ 

โครงการ กิจกรรม 
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร/วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)

สิ่งแวดล�อม 
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร/วมโครงการ กิจกรรมการ

ปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)

สิ่งแวดล�อมโดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อภาพลักษณ)ของ

สถานศึกษาในการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 
๒. ข�อมูลผู�เรียนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
๔. ข�อมูลผู�เรียนท่ีเข�าร/วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
๕. ข�อมูลครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ท่ีเข�าร/วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการ

อนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)

สิ่งแวดล�อม โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู� เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อภาพลักษณ)ของ

สถานศึกษาในการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 

 



๑๑๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษา  ได�วางแผนการดําเนินโครงการเพ่ือส/งเสริมและปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม

ให�กับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะได�มีส/วนร/วมในการดําเนินโครงการ 

ความพยายาม   
สถานศึกษา  ได�จัดประชุมวางแผนและออกคําสั่งปฏิบัติหน�าท่ีรับผิดชอบแต/ละโครงการและดําเนินโครงการ

สําเร็จลุล/วงไปด�วยดีท้ังหมด  5 โครงการ  

ผลสัมฤทธิ์   

  

ข)อ ประเด็นการพิจารณา ใช0 ไม0ใช0 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)

สิ่งแวดล�อม  ไม/น�อยกว/า 5  โครงการ กิจกรรม � 
 

2 สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร/วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝBง
จิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม � 

 

3 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร/วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝBงจิตสํานึก ด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม  � 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝBง
จิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อมโดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา
และผู�เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

� 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต/อภาพลักษณ)ของสถานศึกษาในการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 - 5.00                 

� 
 

ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการปลูกฝBงจิตสานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม ปฏิบัติ
ตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส0งเสริมด)านการกีฬาและนันทนาการ 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ ไม/น�อยกว/า ๕ โครงการกิจกรรม 
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให� ผู�เรียนทุกคนเข�าร/วมโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ 
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร/วมโครงการ กิจกรรมด�านการ

กีฬาและนันทนาการ 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการโดยครู

และบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อภาพลักษณ)ของ

สถานศึกษา ในการส/งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. ข�อมูลครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 
๒. ข�อมูลผู�เรียนในสถานศึกษา 
๓. โครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ 
๔. ข�อมูลผู�เรียนท่ีเข�าร/วมโครงการ กิจกรรมด�านกีฬาและนันทนาการ 
๕. ข�อมูลครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ท่ีเข�าร/วมโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ 
๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ 
๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและ

บุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู� เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อภาพลักษณ)ของ

สถานศึกษาในการส/งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
สถานศึกษา มีการวางแผนการดําเนินการ ให�ครูและบุคลากรมีสุขภาพท่ีแข็งแรง โดยสนับสนุนให�ออกกําลัง

กายและกิจกรรมต/างเพ่ือนําไปสู/ความสามัคคีในวิทยาลัย 

ความพยายาม   
สถานศึกษา ดําเนินการตามโครงการส/งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู/มาตรฐาน

คุณภาพ เช/นโครงการแข/งขันกีฬาภายในต�านภัยยาเสพติด โครงการส/งท�ายป?เก/าต�อนรับป?ใหม/ ป? 2557   โครงการ
แข/งขันกีฬาฟุตซอ]เพ่ือคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษา สงขลา โครงการนันทนาการร�องเพลงคาราโอเกะ โครงการเข�าค/าย
พักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ มีรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และมีหลักฐานการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   

ผลสัมฤทธิ์    
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา ใช0 ไม0ใช0 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ ไม/น�อยกว/า  5 

โครงการ กิจกรรม � 
 

2 สถานศึกษาดําเนินการให� ผู�เรยีนทุกคนเข�าร/วมโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและ
นันทนาการ  �  

3 สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา  ทุกคนเข�าร/วม
โครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ � 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและ
นันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียนเพ่ือนําผล ไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ  

� 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อ
ภาพลักษณ)ของสถานศึกษา ในการส/งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการ
ประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00    

� 
 

 
ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการส/งเสริมด�านกีฬาและนันทนาการ  ปฏิบัติตามประเด็น 

๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
ตัวบ0งช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝYงจิตสํานึกด)านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพิจารณา 
(๑) สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�แก/ครูและบุคลากรทุก

ฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน 
(๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

การมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน 
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อการปลูกฝBงจิตสํานึก

ด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�แก/ครูและบุคลากรทุกฝxายใน

สถานศึกษา และผู�เรียน 
๒. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียน 
๕. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อการปลูกฝBงจิตสํานึกด�าน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ>การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข�อ ๕ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ๔ 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ๓ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ๒ 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ ๑ 

 
 

 

 



๑๑๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก 
 สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�แก/ครูและบุคลากรทุกฝxายใน
สถานศึกษา และผู�เรียน เพ่ือนําไปใช�ประโยชน)  มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 

ความพยายาม 
 สถานศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครูและบุคลากร
ทุกฝxายในสถานศึกษาและผู�เรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต/อการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช�แบบประเมินมาตราส/วน
ประมาณค/า (Rating scale) 1 – 5 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ข)อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม0ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให�แก/ครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน 
� 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุก
ฝxายในสถานศึกษา และผู�เรียน 

� 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

� 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา 
และผู�เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

� 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู� เก่ียวข�องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมี ต/อการปลูกฝBงจิตสํานึกด�านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีผลการประเมินโดย เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

� 

 
ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ  มีระดับคุณภาพในการปลูกฝBงจิตสานึกด�านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ

ตามประเด็น ๕ ข�อ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ด)านการปลูกฝYงจิตสํานึกและเสริมสร)างความเปZนพลเมืองไทยและ พลโลก 
ในแต0ละตัวบ0งช้ี 

ตัวบ0งช้ี เกณฑ>การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝBงจิต
สํ า  นึ กด� านการรั กช าติ  เทิ ด ทู น
พ ระ ม ห าก ษั ต ริ ย)  ส/ ง เส ริ ม ก า ร
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย)ทรงเป+นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝBง
จิตสํานึกด�านการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

6.3 ระดับคุณภาพในการส/งเสริม
ด�านการกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝBง
จิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข�อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข�อ 
- พอใช� ปฏิบัติ 3 ข�อ 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข�อ 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ 1 ข�อ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข�อ 

ดีมาก 
(5) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 6 5.00 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ให�นําค/าคะแนนของทุกตัวบ/งชี้มาหาค/าเฉลี่ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

มาตรฐานท่ี 7  ด)านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และ
นําผลการประเมินมาใช�ในการปรับปรุง 
 
ตัวบ0งช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ประเด็นการพิจารณา 

(๑) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ/งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส/วนร/วมของครูและ
บุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

(๒) สถานศึกษาได�ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓) สถานศึกษาได�จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให�มีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) สถานศึกษาได�จัดทํารายงานประจําป?ท่ีเป+นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๕) สถานศึกษาได�จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย/างต/อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
๑. หลักฐานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ/งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาผู�เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๔. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจําป? 
๕. หลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช�ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย/างต/อเนื่อง 

เกณฑ>การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) (2) และ (3) 3 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) และ (2) 2 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) 1 

 



๑๒๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก  
สถานศึกษา  มีความตระหนักและให�ความสําคัญในการจัดทําประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมี

แผนงาน ท่ีทําให�เกิดกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให�เป+นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือก/อให�เกิดคุณประโยชน)แก/ผู�เรียนในสถานศึกษาอย/างเต็มศักยภาพ 

ความพยายาม   
สถานศึกษา ดําเนินการให�งานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยมีการดําเนินการจัดประชุมวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําปฏิทิน
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประชุมสรุปการทํามาตรฐานสถานศึกษา แต/งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบจัดทํามาตรฐานตัวบ/งชี้ คณะกรรมการดูแล ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ตัวบ/งชี้ ประชุมสร�างความ
ตระหนักและความเข�าใจในการทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน 
และการประเมินคุณภาพภายนอกมาเป+นแนวทางในการพัฒนา จัดทํา SAR สถานศึกษาส/งต�นสังกัดและจัดเผยแพร/ 

ผลสัมฤทธิ์   
 

ลําดับ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏบัิติงาน 
มี ไม0มี 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ/งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาผู�เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

�  

2. สถานศึกษาได�มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   �  
3. สถานศึกษาได�จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให�มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
�  

4. สถานศึกษาได�จัดทํารายงานประจําป?ท่ีเป+นรายงานประเมินคุณภาพภายใน �  
5. สถานศึกษาได�จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย/างต/อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก 
�  

ป?การศึกษา ๒๕๕7 วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) 
(2) (3) (4) และ (5) ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวบ0งช้ีท่ี ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประเด็นการพิจารณา 
จํานวนตัวบ/งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ)สูงสุด ในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก 

หลักฐานท่ีใช)ในการพิจารณา 
ผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบ/งชี ้

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

เกณฑ>การตัดสิน 
จํานวนตัวบ/งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ)สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก 

ระดับคุณภาพ เกณฑ>การตัดสิน ค0าคะแนน 
ดีมาก ๓๐ – ๓๔ ตัวบ/งชี้และไม/มีตัวบ/งชี้ใดท่ีอยู/ในเกณฑ)

ต�องปรับปรุงหรือต�องปรับปรุงเร/งด/วน 
5 

ดี ๒๔ – ๓๓ ตัวบ/งชี้ 4 
พอใช� ๑๘ – ๒๓ ตัวบ/งชี้ 3 
ต�องปรับปรุง ๑๒ – ๑๗ ตัวบ/งชี้ 2 
ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ตํ่ากว/า ๑๒ ตัวบ/งชี้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความตระหนัก   
สถานศึกษา มีความตระหนักและให�ความสําคัญในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมีการจัดวางแผนการประชุมสร�างความเข�าใจเกณฑ)มาตรฐานการอาชีวศึกษา          
พ.ศ. 2555 และท่ีปรับปรุงแก�ไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558  มี 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ/งชี้  ให�กับครูบุคลากรทุกฝxายใน
สถานศึกษา และผู�เรียน 

ความพยายาม   
สถานศึกษา  โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการทําแบบรายงานการประเมินตนเองประจําป?การศึกษา 

2558  โดยการมีส/วนร/วมของครูและบุคลากรทุกฝxายในสถานศึกษาผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน/วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาโดยยึดจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 และท่ีปรับปรุงแก�ไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558  เป+นเกณฑ)การประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์    
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได�สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน 

สรุปผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบ0งช้ี 

ดีมาก ดี พอใช) 
ต)อง 

ปรับปรุง 

ต)อง
ปรับปรุง
เร0งด0วน 

มาตรฐานท่ี ๑ ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
                  อาชีวศึกษา 

5 2 1 - - 

มาตรฐานท่ี ๒ ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                  อาชีวศึกษา 

4 1 - - - 

มาตรฐานท่ี ๓ ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 11 1 - - - 
มาตรฐานท่ี ๔ ด�านการบริการและวิชาชีพ 1 - - - - 
มาตรฐานท่ี ๕ ด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ) งานสร�างสรรค)  
                  หรืองานวิจัย 

2 - - - - 

มาตรฐานท่ี ๖ ด�านการปลูกฝBงจิตสํานึกและเสริมสร�าง 
                  ความเป+นพลโลก 

4 - - - - 

มาตรฐานท่ี ๗ ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 1 1 - - - 
รวมจํานวนตัวบ0งช้ีแต0ละระดับ 28 5 1 - - 
รวมท้ัง ๗ มาตรฐาน มีตัวบ0งช้ีในระดับดีมากจํานวน 28 ตัวบ0งช้ี 
คะแนนท่ีได) 4 คะแนน 

 ป?การศึกษา ๒๕๕8 วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มีจํานวนตัวบ/งชี้ท่ีได�ระดับคะแนนดีมากจํานวน 28 ตัวบ/งชี้ อยู/ในระดับคุณภาพ ดี 



๑๒๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  ด)านการประกันคุณภาพการศึกษา ในแต0ละตัวบ0งช้ี 
 

ตัวบ0งช้ี เกณฑ>การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 
7.1 ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ ใน
ระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช� ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ต�องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ต�องปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) (2) (3) 
(4) และ (5) 

ดีมาก 
(5) 

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

- 30 – 34 ตัวบ/งชี้และไม/มีตัวบ/งชี้ใดที่ 
อยู/ในเกณฑ)ต�องปรับปรุงหรือปรับปรุง 
เร/งด/วน 
- 24 – 29 ตัวบ/งชี้ 
- 18 – 23 ตัวบ/งชี้ 
- 12 – 17 ตัวบ/งชี้ 
- ต่ํากว/า 12 ตัวบ/งชี้ 

28  ตัวบ/งชี ้ ดี 
(4) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 4.50 
 



๑๒๔ 
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ป�การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตอนท่ี  4 
 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

1.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจําป!การศึกษา๒๕๕8  สรุปได&ดังน้ี 

๑.๑มาตรฐานและตัวบ0งชี้ที่ดําเนินการได6ในระดับดีมากเรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ0งช้ีที่ ๑.1 ร&อยละของผู&เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
ตัวบ0งช้ีที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน0วยงานชุมชนที่มีต0อคุณภาพ 

 ของผู&เรียน 
ตัวบ0งช้ีที่ ๑.๓ ร&อยละของผู&เรียนที่ผ0านเกณฑ>การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ0งช้ีที่ 1.7 ร&อยละของผู&สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข&า 
ตัวบ0งช้ีที่ ๑.8  ร&อยละของผู&สําเร็จการศึกษาที่ได&งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ 

ศึกษาต0อภายใน 1 ป! 

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ0งช้ีที่ ๒.2 ระดับคุณภาพในการจัดแผนการจัดการเรียนรู&รายวิชา 
ตัวบ0งช้ีที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ0งช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ0งช้ีที่ ๓.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ0งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ0งช้ีที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ> 
ตัวบ0งช้ีที่ ๓.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู&นําของผู&บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ0งช้ีที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ0งช้ีที่ ๓.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
ตัวบ0งช้ีที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู&เรียน 
ตัวบ0งช้ีที่ ๓.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล&อม และภูมิทัศน>ของ 

สถานศึกษา และการใช&อาคารสถานที่ห&องเรียน ห&องปฏิบัติการ โรงฝJกงาน 
ศูนย>วิทยบริการ 

ตัวบ0งช้ีที่ ๓.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ> ครุภัณฑ> และ 
คอมพิวเตอร> 

ตัวบ0งช้ีที่ ๓.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 
ตัวบ0งช้ีที่ ๓.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ0งช้ีที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ0งช้ีที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริหารโครงการส่ิงประดิษฐ> 

 งานสร&างสรรค>หรืองานวิจัยของผู&เรียน 
  ตัวบ0งช้ีที่ ๕.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการส่ิงประดิษฐ> งานสร&างสรรค>หรือ 

งานวิจัยของครู 

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ0งช้ีที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝMงจิตสํานึกด&านการรักชาติ เทิดทูน 
พระมหากษัตริย> ส0งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมี
พระมหากษัตริย>ทรงเปNนประมุข และทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ0งช้ีที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝMงจิตสํานึกด&านการอนุรักษ>ส่ิงแวดล&อม 
ตัวบ0งช้ีที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส0งเสริมด&านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ0งช้ีที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด&านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ0งช้ีที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

๑.๒ มาตรฐานและตัวบ0งชี้ที่ดําเนินการได6ในระดับดีเรียงตามลําดับดังน้ี  

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ0งช้ีที่ ๑.4 ร&อยละของผู&ที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด&าน  
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต0ค0าเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป  

ตัวบ0งช้ีที่ ๑.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน0วยงาน หรือสถานศึกษา   
                    หรือผู&รับบริการที่มีต0อคุณภาพของผู&สําเร็จการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ0งช้ีที่ ๒.1   ระดับคุณภาพในการใช&และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ 
                                        สอดคล&องกับความต&องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ0งช้ีที่ 2.5   ระดับคุณภาพในการฝJกงาน 

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ0งช้ีที่ ๓.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานที ๗ ตัวบ0งช้ีที่ ๗.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๑.3 มาตรฐานและตัวบ0งชี้ที่ดําเนินการได6ในระดับพอใช6 เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ0งช้ีที่ ๑.5 ร&อยละของผู&ที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด&าน 
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต0ค0าเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุ0มวิชาภาษาอังกฤษ 

๑.4 มาตรฐานและตัวบ0งชี้ที่ดําเนินการได6ในระดับต6องปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้ 

 ไม0มี 

๑.5 มาตรฐานและตัวบ0งชี้ที่ดําเนินการได6ในระดับต6องปรับปรุงเร0งด0วน เรียงตามลําดับดังน้ี 
 ไม0มี  
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2.แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
เพื่อให&การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปNนไปอย0างมีประสิทธ>ภาพบรรลุเปZาหมายตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาจึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ> แผนงาน โครงการ  
กิจกรรมในด&านต0างๆ 

 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
วิทยาลัยได&ดําเนินการพัฒนาการบริหารการด&านต0างๆตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยฯได&มีการวางแผนนํามาใช&ในอนาคตเช0น โครงการจัดทําแผนงบปฏิบัติการ
ประจําป!งบประมาณ 2558-2559 , โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน , โครงการพัฒนาสถานศึกษาขนาด
เล็ก 

แผนพัฒนาผู6เรียน 
วิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อให&ผู&เรียนสามารถที่จะมีความรู&ทักษะและมีคุณธรรมตามวิสัยทัศน>ของ

สถานศึกษาโดยมีแผนพัฒนาที่นํามาใช&ในอนาคตเช0นโครงการพัฒนาคนดี คนเก0ง และมีความสุข, โครงการลดปMญหาการ
ออกกลางคัน, โครงการเตรียมความพร&อมการทดสอบทางการศึกษาแห0งชาติ 

แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยได&ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให&มีประสิทธิภาพอย0างสม่ําเสมอและวาง

แผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใช&อนาคต เช0น โครงการวิเคราะห>หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ร0วมกับสถานประกอบการ 

แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพส่ิงประดิษฐ=นวัตกรรมและงานวิจัย 
การจัดทําผลงานโครงงานของวิทยาลัยเทคนิคจะนะได&วางแผนการพัฒนาด&านวิชาชีพส่ิงประดิษฐ> นวัตกรรม

และงานวิจัยอย0างสมํ่าเสมอโดยให&ผู&เรียนครูผู&สอนได&ดําเนินการอย0างต0อเน่ืองเช0นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การทําวิจัยในช้ันเรียน 

แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก0ชุมชนและสังคม 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได&ดําเนินการวางแผนการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก0ชุมชนเช0นโครงการพัฒนา

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต& โครงการ Fixit Center โครงการอาชีวบริการ โครงการอาชีวจิตอาสา เปNนต&น 

แผนพัฒนาจัดหาทรัพยากรและแหล0งการเรียนรู6 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได&วางแผนการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล0งเรียนรู&เพื่อการพัฒนาการศึกษาใน

อนาคตเช0นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา  

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยได&วางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคตไว&โดยจัดทําโครงการต0างๆเช0น โครงการ

ผลิต พัฒนา เสริมสร&างคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา การขอสนับสนุนศูนย>วิทยบริการ 
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แผนพัฒนาการสร6างเครือข0ายความร0วมมือในการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยได&วางแผนร0วมกับสถานประกอบการและเครือข0ายต0างๆที่จะพัฒนาความร0วมมือในอนาคต เช0น

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี โครงการสร&างเครือข0ายความร0วมมือกับหน0วยงานทั้งในและ
ต0างประเทศ 
 


