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ตอนท่ี ๑  

สรุปข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน  หมายเหต ุ
๑.๑ จำนวนคนท้ังหมด   

ผู้เรียน   
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 406  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 664  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม 1,070  
๑.๒ จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษา   

    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 120  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 347  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม 467  
ผู้บริหารสถานศึกษา    
    - ผู้บริหาร / ผู้รับใบอนญุาตผู้จัดการ / 

ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
๕  

ผู้สอน   
     - ครูประจำ / ข้าราชการ / ครูเอกชนท่ีได้รับการ

บรรจุ / ผู้ท่ีได้รับการรับรอง 
39 

 

     - ข้าราชการพลเรือน -  
     - พนักงานราชการ 15  
     - ครูอัตราจ้าง (ท่ีทำสญัญาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน) -  
     - ครูพิเศษสอน 9  

รวม 63  
บุคลากรสายสนับสนุน   

     - เจ้าหน้าท่ี 7  
     - พนักงานราชการ(อ่ืน) 22  
     - บุคลากรอื่นๆ 13  

รวม 42  
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๑.๓ จำนวนห้อง   

- อาคารเรียน 5  
- อาคารปฏิบัติการ 2  
- อาคารวิทยบริการ -  
- อาคารอเนกประสงค์ 1  
- อาคารอ่ืนๆ 4  

รวม 12  
 

๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ลำดับท่ี ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน  ๑ : 17  
๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 77.06  
๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง 

ในปีการศึกษาที่ประเมิน 
180วัน ตามระเบียบการจัดการเรียนการ

สอนอาชีวศกึษา 

๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามสาขาที่สอน 93.55  
๒.๕ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับ

ท่ีสูงขึ้น 
94.17 

 

๒.๖ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ/มีอาชีพ 94.17  
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ตอนท่ี ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อท่ีพบข้อมลูใน SAR   
ให้ทำเครื่องหมาย X หน้าขอ้ท่ีไม่พบข้อมลูใน SAR 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค์ 

จุดเนน้ : จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   
 

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

  พอใช้ (๔ ขอ้)  
  ดี  (๕ ข้อ)   

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาตาม

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 
๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 

ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูข้ึน  
1. สถานศึกษาควรกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา กำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จ
และเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดความสำเร็จ ภายใต้กรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา มิใช่นำมาตรฐานการอาชีวศึกษา มา
เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาควรมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละตัวช้ีวัดความสำเร็จ ท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการเปรียบเทียบสถิติผลการดำเนินงานในแต่ละปี และนำผลท่ีได้ไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษา เพ่ือนำสู่การปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองและมีทิศทางในการพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย รายงานผลและเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
3. นำผลการดำเนินงานจากข้อ 1 และ ข้อ 2 มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง ให้ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA หรือ ทฤษฎีระบบ IPO ในการเขียนรายงานและแสดงผลท่ีบ่งบอกถึงความก้าวหน้าท่ีสูง 
หรือต่ำกว่าเป้าหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาต่อไป 
4. กรณี เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จในพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
การประเมินผลการดำเนินการเชิงคุณภาพ  ด้วย ตัวช้ีวัดความสำเร็จในแต่ละเป้าหมาย  เช่น ร้อยละของผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ควรกำหนดค่าเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้บริหาร และสถานศึกษาสามารถ
พิจารณาได้ว่าสูงหรือต่ำกว่า ปีการศึกษาท่ีผ่านมาหรือไม่   จากแผนพัฒนา ฯ ของสถานศึกษา ไม่สามารถ 
ระบุ ได้ว่า สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่างไร และมีการนำผลการพัฒนาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
นำมาพัฒนาอย่างไร 
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5. การรายงานการมีงานทำ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ควรแยกคำนวณให้เห็นชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
6. สถานศึกษาต้องเขียนให้เห็นว่ามีการนำเสนอผลการดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง ชุมชน ต้นสังกัด 
หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ) รับทราบ เช่น สถานศึกษามีการนำเสนอผลการ
ดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบเป็นประจำทุกปีการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

จุดเนน้ : จัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการ 
            บริหารจัดการ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 
๑. มีการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตร

ฐานสมรรถนะแต่ละปีการศึกษา 
 ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ขอ้)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

 
๒. มีการนำหลกัสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 

 
๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 

การสอนให้ผูม้สี่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูข้ึน  
 1. สถานศึกษาควรมีการกำหนดเป้าหมายท้ังปริมาณและคุณภาพในแต่ละประเด็นการประเมินหรือตัวช้ีวัดความสำเร็จ และ
เปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมายที่กำหนดว่าสูงกว่า เท่ากับ หรือต่ำกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
 2. สถานศึกษาควรเขียนรายงานการประเมินตนเองที่แสดงผลที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าที่สูง หรือต่ำกว่าเป้าหมายกำหนดไว้ตาม ข้อ 1 
อย่างชัดเจน เปรียบเทียบผลการดำเนินการในปัจจุบันการผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาให้สูงขึ้นต่อไป 
 3.สถานศึกษาควรเขียนรายงานเกี่ยวกับการนำผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างไร ผู้ใดบ้าง ไว้ในบทสรุปผู้บริหารของรายงานการประเมินตนเอง  
 4.สถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารจัดการ อีกท้ังควรระบุร่องรอย หลักฐานให้ครบถ้วนในทุกตัวช้ีวัด เช่น 
  ๑) ควรระบุการนำนโยบายของต้นสังกัดสู่การปฏิบัติให้ครบถ้วน ในทุกนโยบาย 
 ๒) ควรระบุจำนวนวันที่ทำการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษาน้ันๆ ให้ชัดเจน 
 ๓) ในการเขียน SAR ครั้งต่อไป สถานศึกษาควรเขียนให้มีความชัดเจนมากขึ้นตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ให้เห็นภาพกระบวนการพัฒนา ว่ามีการวางแผนอย่างไร ดำเนินการอย่างไร ประเมินผลอย่างไร เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ ตลอดจนการนำผลมาสู่การพัฒนาอย่างไร รวมถึงข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
พัฒนา 
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

จุดเนน้ท่ี : จัดให้มีการจัดทำความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์   
งานวิจัย 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 
๑ . มีการวางแผนการดำเนินการการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 
 ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
  พอใช้ (๔ ขอ้)  
  ดี  (๕ ข้อ)   ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 
๓. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการการสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแผน 

 
๔. มีการนำผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ไปใช้ในการปรับปรุง

แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

 
๕. มีการนำเสนอผลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

 ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูข้ึน   
 1. สถานศึกษาควรมีการกำหนดเป้าหมายท้ังปริมาณและคุณภาพในแต่ละประเด็นการประเมินหรือตัวช้ีวัดความสำเร็จ และ
เปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมายที่กำหนดว่าสูงกว่า เท่ากับ หรือต่ำกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
 2. สถานศึกษาควรเขียนรายงานการประเมินตนเองที่แสดงผลที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าที่สูง หรือต่ำกว่าเป้าหมายกำหนดไว้ตาม ข้อ 1 
อย่างชัดเจน เปรียบเทียบผลการดำเนินการในปัจจุบันการผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาให้สูงขึ้นต่อไป 
 3. สถานศึกษาควรระบุให้ชัดเจนว่า สถานศึกษามีความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับบุคคล ชุมชน องค์กร 
ภาครัฐหรือภาคเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาใดบ้าง มีการนำเสนอเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาเท่าน้ัน  ควร
เขียนรายงานให้มีการนำผลของการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป รวมถึงการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบ        
 4.ในการเขียน SAR ครั้งต่อไป สถานศึกษาควรเขยีนให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในแต่ละปีการศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) แสดงให้เห็นภาพกระบวนการพัฒนา ว่ามีการวางแผนอย่างไร 
ดำเนินการอย่างไร ประเมินผลอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่ ตลอดจนการนำผลมาสู่การพัฒนา
อย่างไร รวมถึงข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1. สถานศึกษาควรมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของตนเองตามบริบท จุดเด่น จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา
เพ่ือให้มีการพัฒนาสถานศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดย
ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมินเป็นฐานและเป็นมาตรฐานขั้นต้น มิใช่นำมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาดังกล่าวมากำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเท่านั้น  
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2. สถานศึกษาควรนำกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มาจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้ครบถ้วนทุกกระบวนการ 
3. สถานศึกษาควรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วนทุกมาตรฐาน เนื่องจากมีข้อเสนแนะในการพัฒนาคุณภาพการ 
ดำเนินงานตามมาตรฐาน ทุกมาตรฐาน จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานท่ีกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีคุณภาพท่ีสูงและเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
4.สถานศึกษาควรรายงานถึงนโยบายของต้นสังกัดทั้งหมด ท่ีได้รับมาสู่การปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการ
อาชีวศึกษา 
5.สถานศึกษาควรเพ่ิมโครงการต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในชุมชน 
หรือนำสู่ระบบพาณิชย์  อย่างเป็นรูปธรรม 
6. สถานศึกษาควรมีการประเมินตนเองโดยแยกเป็นรายสาขาวิชาเพ่ือการพัฒนาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
7.เพ่ือให้ผู้ศึกษาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีกำหนด ๓-๕ ปี ส่วนแผน
ปฏิบัติการประจำปี มีระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา หรือปีงบประมาณตามที่สถานศึกษาดำเนินการ   
8.สถานศึกษาควรศึกษาปัญหาการลาออกกลางคันของผู้เรียน  และควรวางเป้าหมายในการเพ่ิมจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
9.สถานศึกษาควรพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการคิดค้น สร้างสรรค์ 
และผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  อย่างหลากหลาย 
10.การเขียนรายงานโครงการ/กิจกรรมควรเขียนให้เห็นถึงกระบวนการดำเนินงานตามระบบ PDCA ทำการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการนอกเหนือจากวัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และควร
ระบุเป้าหมายท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่ละตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดในแผนและในมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือจะได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่สามารถนำสู่การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ทุกมาตรฐาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองต่อไป        
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คำรับรอง 
 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังน้ี 
 

ตำแหน่ง ช่ือ - นามสกลุ ลายมือช่ือ 

ประธาน นายสมภพ  สวุรรณรัฐ 
 

กรรมการ นายณัฐธนนท์  เดชกมล  
กรรมการและเลขานุการ นางกมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก  
 
 

วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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การลงนามรับรอง 

 สถานศึกษาได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR ของคณะผู้ประเมิน  เม่ือวันท่ี  6  .         
เดือน  กรกฎาคม       พ.ศ.  2564     และมีผลการพิจารณา  ดังน้ี 
    เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR  ด้านการอาชีวศึกษา  ตามที่คณะผู้ประเมินเสนอ 

   เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR  ด้านการอาชีวศึกษา  ตามท่ีคณะผู้ประเมินเสนอ  
และขอให้คณะผู้ประเมินลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม 

 
 

ลงนาม  ………………….......…………………………… 
                 ( นายวิทยา  ต่ันยืนยง ) 

           ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   
           วันที่   9   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.   2564   

  

           
 
 
 
 
 
 

 
โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้รับ  

(ร่าง) รายงานประเมินดังกล่าว หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ  


