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รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ด้านการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

รหัสสถานศึกษา 1334156401 วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 7 ต ำบลแสนสุข อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
รหัสไปรษณีย์ 34190 โทรศัพท ์045-854086 โทรสำร 045-854087 

E-mail: sarabun_wrice9@hotmail.com  Website: www.wrcice.ac.th 
 
 
 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)   
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ตอนที่ ๑  

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2564) 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน  หมายเหตุ 
๑.๑ จ านวนคนทั้งหมด   

ผู้เรียน   
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 781 รวมผู้เรียน ทวิศึกษา 
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 290  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม 1,071  
๑.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   

    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 182  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 133  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม 315  
ผู้บริหารสถานศึกษา    
    - ผู้บริหาร / ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ / 

ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
4  

ผู้สอน   
     - ครูประจ า / ข้าราชการ / ครูเอกชนที่ได้รับการ

บรรจุ / ผู้ที่ได้รับการรับรอง 
12  

     - ข้าราชการพลเรือน -  
     - พนักงานราชการ 9  
     - ครอัูตราจ้าง (ที่ท าสัญญาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน) -  
     - ครูพิเศษสอน 20  

รวม 45  
บุคลากรสายสนับสนุน   
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ประเภท จ านวน  หมายเหตุ 
     - เจ้าหน้าที ่ 13  

     - ลูกจ้างประจ า -  

     - ลูกจ้างชั่วคราว 6  

รวม 19  

๑.๓ จ านวนห้อง   

- อาคารเรียน 2  
- อาคารปฏิบัติการ 2  
- อาคารวิทยบริการ 1  

- อาคารอเนกประสงค์ 2  

- ห้องพยาบาล 1  
รวม 8  

 
๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

๒.๑ อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน  ๑ : 26  
๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 55.26 จ านวนผู้จบเทียบกับ

จ านวนรับเข้า 
๒.๓ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง 

ในปีการศึกษาที่ประเมิน 
180 เทียบกับ จ านวน ๒๐๐ วัน 

๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน 90.24  
๒.๕ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น 
-        SAR ระบุเฉพาะ  

       ร้อยละของผู้ส าเร็จ 
       การศึกษาโดยรวม 
       ร้อยละ 100 

๒.๖ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า/มีอาชีพ - 
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ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการประเมิน  
การพิจารณา  ให้ท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   

ให้ท าเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
จุดเน้น ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีควำมรู้ ทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม สมดังอัตลักษณ์ “เก่ง ดี มีงำนท ำ” 

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

 พอใช้  (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)   

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาตามเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

1. สถานศึกษาควรรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ปรากฏผลเชิง
ประจักษ์สอดคล้องกับตัวชี้วัด เช่น มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม เป้าหมายวิธีการในการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
อย่างไร มีผลสัมฤทธิ์อย่างไร 

2. สถานศึกษาควรระบุข้อความหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องลงใน SAR อย่างชัดเจน เช่น มีการแจ้งผลที่ประชุมผู้ปกครอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
จุดเน้น พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และมีควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญ ด้วยกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี ร้อยละ 100 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรฐาน

สมรรถนะแต่ละปีการศึกษา 
 ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้  (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)    ๒. มีการน าหลักสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการน านโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 

การสอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
1. สถำนศึกษำควรเขียน SAR ให้ครบถ้วนทุกกระบวนกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำแล้วเขียน

สรุปตำมกระบวนกำรคุณภำพ PDCA โดยรุบุเอกสำร หลักฐำน ว่ำด ำเนินกำรโครงกำร กิจกรรมอะไร ระบุวิธีกำร
หรือกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำร มีผลสัมฤทธิ์อย่ำงไรในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ   

2. ควรมีกำรน ำเสนอผลผลกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทรำบ ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำรประชุมผู้ปกครอง และช่องทำงสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ   
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเน้น กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ ทุกสำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน

แต่ละปีการศึกษา 
 ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้  (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)    ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตามแผน 

 ๔. มีการน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ในปีการศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการน าเสนอผลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

1. สถำนศึกษำควรเขียนรำยงำน SAR ให้ชัดเจนครบถ้วนกระบวนกำร โดยระบุ เอกสำร หลักฐำนว่ำ
ด ำเนินกำรโครงกำรอะไร วิธีกำรและกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร มีผลสัมฤทธิ์อะไร รวมทั้งกำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนำต่อไปอย่ำงไรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และมำตรกำรของสถำนศึกษำที่ระบุไว้ใน
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

2. สถำนศึกษำควรระบุข้อควำมหรือกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร กำรน ำเสนอผลกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบลงใน SAR เช่น มีกำรแจ้งผลที่ประชุมผู้ปกครอง หรือผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

1. สถำนศึกษำควรมีกำรพัฒนำระบบติดตำมดูแลผู้เรียน ด้วยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยทั้งภำยใน      และ
ภำยนอกสถำนศึกษำ และใช้กำรวิจัยเพ่ือค้นหำสำเหตุ และแนวทำงกำรแก้ไขที่ชัดเจน มีประสิทธิภำพ เพ่ือลด
อัตรำกำรออกกลำงคัน และเพ่ิมอัตรำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเม่ือเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำให้สูงขึ้น 

2. สถำนศึกษำควรจัดให้มีกำรพัฒนำครูผู้สอน ให้สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมหรือน ำสื่อกำรสอน และ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำ เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบ RBL 
(Research-Based Learning) หรือรูปแบบ OJT (on the job training) 

3. ควรมีกำรพัฒนำครูพิเศษสอนให้ได้รับใบประกอบวิชำชีพและสอนตรงสำขำให้มำกยิ่งข้ึน   
4. กำรรำยงำนจ ำนวนหรือร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ควรแยกระหว่ำงผู้ที่ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น       

กับผู้ที่มีงำนท ำในสถำนประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิสระ เพ่ือให้ผู้อ่ำน SAR ได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำน     
ของสถำนศึกษำชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ค ารับรอง 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ท ำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
บนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นำงสำวมยุรี  ชัยสวัสดิ ์
 

กรรมการ รศ.ดร.รัชดำกร  พลภักด ี
 

กรรมการและเลขานุการ นายชากร  โมสกุล 
 

 
 

วันที่ 25  เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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