รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ด้านการอาชีวศึกษา

รหัสสถานศึกษา ๑๓๕๗๐๑๖๑๐๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้นที่เปิดสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ หมู่ ๙ กิโลเมตรที่ ๗ ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ ตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒ โทรสาร ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๑
E-mail: kanchana001@kctc.ac.th

Website: www.kctc.ac.th

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
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ตอนที่ ๑
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ประเภท
๑.๑ จานวนคนทั้งหมด
ผู้เรียน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น

จานวน

รวม

๖๔๔
๒๒๘
๐
๘๗๒

รวม

๑๖๑
๙๕
๐
๒๕๖

๑.๒ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น
ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้บริหาร / ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ /
ผู้อานวยการ / รองผู้อานวยการ / ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ผู้สอน
- ครูประจา / ข้าราชการ / ครูเอกชนที่ได้รับการ
บรรจุ / ผู้ที่ได้รับการรับรอง
- ข้าราชการพลเรือน
- พนักงานราชการ
- ครูอัตราจ้าง (ที่ทาสัญญาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน)
- ครูพิเศษสอน
รวม
บุคลากรสายสนับสนุน
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๓

๘
๐
๓๔
๐
๑๕
๖๐

หมายเหตุ

ประเภท
- เจ้าหน้าที่
- ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างชั่วคราว
- บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ฯ)
รวม
๑.๓ จานวนห้อง
- อาคารเรียน
- อาคารปฏิบัติการ
- อาคารวิทยบริการ
- อาคารอเนกประสงค์
- ห้องพยาบาล
- ห้องพยาบาล และอื่นๆ
รวม

จานวน
๑๐
๐
๐
๑๓

หมายเหตุ

๒๓
๘
๘
๑
๒
๐
๕
๒๔

๒. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
ลาดับ
ประเภท
ที่
๒.๑ อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน
๒.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)
๒.๓ จานวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง
ในปีการศึกษาที่ประเมิน
๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามสาขาที่สอน
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จานวน
๑ : ๑๕
๖๔.๔๘
๕๔.๒๑
๙๕.๐๐
ไม่ระบุ
๑๐๐

หมายเหตุ
๑ : ๑๕
ครู ๕๗ คน ผู้เรียน ๘๒๗ คน
จานวนผู้จบเทียบกับจานวน
รับเข้า (๒๕๖/๓๙๗)*๑๐๐ =
๖๔.๔๘
เทียบกับจานวน ๒๐๐ วัน

ลาดับ
ประเภท
ที่
๒.๕ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
๒.๖ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา/มีอาชีพ
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จานวน
๙๐.๘๒

หมายเหตุ

ตอนที่ ๒
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
การพิจารณา

ให้ทาเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR
ให้ทาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
จุดเน้น รูคิด จิตอาสา
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด

๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน

๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาตามเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียน

๔. มีการนาผลประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น

๕. มีการนาเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
oพอใช้ (๔ ข้อ)
o ดี (๕ ข้อ)

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรเขียน SAR ครั้งต่อไป โดยกาหนดเป้าหมายของพัฒนาคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งเชิง
ปริมาณและหรือคุณภาพ เพื่อที่จะได้นาผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อนาผลการ
ประเมินไปส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาให้สูงขึ้นในปีต่อไป ทั้งนี้ควรนาเสนอตัว อย่างของ
โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นอย่างย่อๆ และรายงานผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของแผนภูมิ สัดส่วนเปรียบเทียบต่างๆ เป็นต้น และควรมีการนาเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนตาม
รูปแบบตามวงจร PDCA ที่มีความกระชับ ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
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มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
จุดเน้น ผลิตกาลังคนให้มีความรู้ ทักษะในการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคนสู่สังคม เขาถึงชุมชน บาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด

๑. มีการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรฐาน
สมรรถนะแต่ละปีการศึกษา

๒. มีการนาหลักสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

๔. มีการนานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ

๕. มีการนาเสนอผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
o พอใช้ (๔ ข้อ)
o
ดี (๕ ข้อ)

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรเขีย น SAR ครั้งต่อไป ควรระบุร่องรอยหลักฐานในแต่ล ะตัวชี้วัดตามมาตรฐานที่ ๒ ให้
ชัดเจนและให้สอดคล้องตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้เกิดการติดตามและประเมินผลได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการระบุร่องรอยหลักฐานให้ครบถ้วน โดยมีข้อมูลการวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การน าหลั ก สู ต ร/หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะไปใช้ ใ นการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ การนานโยบายของหน่ว ยงานต้นสังกัด
ไปสู่การปฏิบัติ
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเน้น บริการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการอาชีพให้กับชุมชน สังคม
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด

๑. มีการวางแผนการดาเนินการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
แต่ละปีการศึกษา

๒. มีการนาแผนการดาเนินการไปใช้ดาเนินการ

๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตามแผน

๔. มีการนาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ในปีการศึกษาต่อไป

๕. มีการนาเสนอผลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
o พอใช้ (๔ ข้อ)
o
 ดี (๕ ข้อ)

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรเขียน SAR ครั้งต่อไป ควรระบุร่องรอยหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดตามมาตรฐานที่ ๓ ให้
ชัดเจนและให้สอดคล้องตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ควรมีการนาเสนอตัวอย่างของโครงการ/กิจกรรมที่
โดดเด่นที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งนาเสนอผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ
อย่างย่อๆ ควรนาเสนอกระบวนการวางแผนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กระบวนการดาเนินการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน ควรมีโครงการส่งเสริม สนับสนุนการต่อยอด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยในเชิงพาณิชย์ ควรนาเสนอกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนร่วมกับชุมชน
สังคม และสถานประกอบการ ควรนาเสนอผลการดาเนินงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเป็นประจาทุกปีการศึกษา สาหรับการนาเสนอข้อมูลใน SAR ควรใช้รูปแบบตามวงจร PDCA ให้กระชับ
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. สถานศึกษาควรมีการนาเสนอผลการดาเนินการ ให้ทุกสาขาวิชาได้ตระหนักถึง จุดเด่นและจุด ที่ควร
ได้รับการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาได้ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาและนาแผนไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม
ควรมีการแต่งตั้งคณะทางานติดตามและประเมินผลที่ครอบคลุมจากบุคคลากรทุกสาขาวิชา เพื่อติดตามอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ควรนาเสนอโครงการที่โดดเด่นที่จะส่งผลต่อการเป็นผู้นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๒. สถานศึกษาควรมีการระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมลงไว้ในรายงานประเมินตนเพื่อให้เกิดความชัดเจน ใน
แต่แผนงานไว้เพื่อง่ายต่อการติดตาม และควบคุมการดาเนินการ
๓. ควรระบุจานวนชั่วโมงวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริงในแต่ละปีการศึกษา
๔. ควรแยกจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระในแต่ละสาขาวิชา เพื่อนาข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
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คารับรอง
คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทาการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้
ตาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

ประธาน

นายวิทยา ใจวิถี

กรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ มงคลเจริญสุข

กรรมการและเลขานุการ

นายยงยุทธ พรมบุตร

ลายมือชื่อ

วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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