บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ชื่อสถำนศึกษำ : วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว
ที่ตั้ง
: 200 ม.11 ถ.วัฒนา-แซร์ออ ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์
: 0-3726-1535 และ 0-3726-1676
โทรสำร
: 0-3726-1675
E-mail Address: sakaeo_ar@hotmail.com
Website
: http://www.sktc.ac.th
1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538 มีสถานที่
ทาการชั่วคราว อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปี 2539 ย้ายสถานที่ทาการชั่วคราวมาอยู่ที่โรงเรียน
วัฒ นานคร ตาบลวัฒ นานคร อาเภอวัฒ นานคร จั ง หวัดสระแก้ว และเริ่ มเปิดการเรีย น การสอน
ในปีการศึกษา 2539 และ ปีการศึกษา 2540 ย้ายสถานที่ทาการมาอยู่พื้นที่ปัจจุบัน เลขที่ 200 หมู่ 11
ถนนวัฒนา-แซร์ออ ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 โทรศัพท์ 037-261535
โทรสาร 037-261675
พื้นที่ พื้นที่ทั้งหมด
109 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา
ทิศเหนือ
จด
โรงพยาบาลวัฒนานคร
ทิศใต้
จด
สถานีตารวจภูธรอาเภอวัฒนานคร
ทิศตะวันออก
จด
ที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก
จด
ถนนวัฒนา – แซร์ออ
ปัจจุบันเปิดทาการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 4 ประเภทวิชา
9 สาขาวิชา 10 สาขางาน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 3 ประเภทวิชา 9 สาขาวิชา
โดยมีนายวีระ พิชิตกุล เป็นผู้อานวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ให้บริการทางการศึกษาหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เ รี ย นและตลาดแรงงาน มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ตามหลั ก สู ต รของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทั้งในระบบปกติ ระบบทวิภาคี และการจัดการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปรัชญำของสถำนศึกษำ
พัฒนาคนพัฒนางาน
ประเสริฐคุณธรรม

วิชาการเป็นเลิศ
น้อมนารู้รัก สามัคคี
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ปณิธำน
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากาลังคน ให้มีสมรรถนะวิชาชีพ สนองความต้องการกาลังคนในภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคน ด้านวิชาชีพในทุกระดับที่หลากหลาย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะครูและผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลาย
3. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อการจัดการศึกษาพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. เป็นศูนย์รวมความรู้และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริการบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
5. อนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย และ
เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในอาเซียน
เอกลักษณ์ (สถานศึกษา) คือ สถานศึกษาระดับชุมชนท้องถิ่นมุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ
และบริการสังคม
อัตลักษณ์ (ผู้เรียน)
สานึกดี มีจิตอาสา และทักษะวิชาชีพ
ความหมาย
1) สานึกดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติ ปฏิบัติตามหลักของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2) มีจิตอาสา หมายถึง การมีจิตสาธารณะ มีจิตบริการ เป็นการกระทาที่คานึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
3) และทักษะวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถประยุกต์หลักวิชาชีพที่ได้
เรียนรู้ออกมาเป็นผลงานโครงงาน/โครงการทางวิชาชีพหรือนวัตกรรมที่มีประโยชน์
จุดเน้น
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
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ความหมาย
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริห ารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน ให้ผู้ เรี ย นเกิดความตระหนั ก มีความรู้ มีความเข้าใจ สามารถนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จุดเด่น
ส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ความหมาย
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครู ผู้เรียนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีประโยชน์
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ
สีประจำของวิทยำลัย
สีเขียว-เหลือง
เป้ำหมำย
จัดการศึกษาให้บรรลุผลตามอัตลักษณ์และได้มาตรฐานตามระบบงานประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก
2. หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 4 ประเภทวิชา 9
สาขาวิชา 10 สาขางาน ดังนี้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานช่างยนต์
1.2 สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
และสาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.4 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานช่างก่อสร้าง
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการตลาด
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาคหกรรม
3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจคหกรรม
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4. ประเภทวิชาศิลปกรรม
4.1 สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานวิจิตรศิลป์
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมเป็น 3 ประเภทวิชา 9 สาขาวิชา 10
สาขางาน
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจากสถานศึกษา ตั้งอยู่ในอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ความเข้าใจของสังคม
ทั่ว ไปยั งไม่ให้ ความส าคัญต่ อการเป็ น วิทยาลั ย เทคนิคสระแก้ว ประจาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจ าเป็นต้อ ง
ร่ ว มงานในระดั บ จั ง หวั ด และอ าเภอที่ ซ้ าซ้ อ นได้ รั บ งบประมาณตามจ านวนนั ก เรี ย น -นั ก ศึ ก ษา ไม่ มี
งบประมาณ สนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษา โดยรวมอีกทั้งถนนสายหลักที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ ไม่มีรถ
โดยสารประจาทางผ่าน เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาเรียนของนักเรียนนักศึกษา
กำรจัดกำรเรียน กำรสอนตำมหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และพันธกิจของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาชีพใหสามารถนาความรู
ไปพัฒนา ประเทศ ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ซึ่งกาหนดกรอบในการพัฒนาวิชาชีพใหมีความครอบคลุมกับประชาชนทุกกลุมเปาหมายได 6 ลักษณะ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคปกติ
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2. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคทวิภาคี โรงเรียน โรงงานและระบบปด
3. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น ฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
4. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
5. การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการเทียบโอนประสบการณ เสริมสรางคุณวุฒิให
กลุมเปาหมาย
6. การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม
จากกรอบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไดนาไปสูการปฏิบัติตามภาระหนาที่หลัก ดังนี้
1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไดเปดหลักสูตรการเรียนสายอาชีพ โดยรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในลักษณะ
ตางๆ คือ
- หลักสูตรปกติในสถานศึกษา ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา
การเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้ง 3 หลักสูตรดังกลาว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จะทาการสอนใน 4 ประเภทวิชา คือ 1. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3. ประเภทวิชาคหกรรม 4. ประเภทวิชาศิลปกรรม โดยมีรายละเอียดการเปดสอนดังนี้
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคปกติ เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาเปนเวลา 5 ภาคเรียน และทาการฝกงาน 1 ภาคเรียน โดยมีสาขาวิชาและสาขางานที่เปดสอน
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.1
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ตำรำงที่ 1.1 แสดงรายละเอียดการเปดหลักสูตรสาขางาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคปกติ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
หลักสูตร
ประเภทวิชำ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

คหกรรม
ศิลปกรรม

สำขำวิชำ
เครื่องกล
โลหะการ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
คหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรม

สำขำงำน
ช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจคหกรรม
วิจิตรศิลป์

2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลั ย เทคนิ คสระแก้ ว ไดทาการเปดการสอนในหลั กสู ต รประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู งใน
4 ประเภทวิชา คือ 1.ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3.ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เวลาเรียนตามหลักสูตร 2 ปการศึกษา โดยรับผูเรียนจากนักเรียน
ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
(ม.6) โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชาและสาขางานของหลักสูตรการเรียนปกติดังนี้
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคปกติ เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาเปนเวลา 3 ภาคเรียน และทาการฝกงาน 1 ภาคเรียน โดยมีสาขาวิชาและสาขางานที่
เปดสอนดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1
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ตำรำงที่ 2.1 แสดงรายละเอียดการเปดหลักสูตรสาขางาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคปกติ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
หลักสูตร
ประเภทวิชำ
ประกาศนียบัตร
อุตสาหกรรม
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สำขำวิชำ
เครื่องกล
เทคนิคโลหะ
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์

การก่อสร้าง
พาณิชยกรรม
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร

สำขำงำน
เทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม
เทคนิคการเชื่อมโลหะ
ติดตั้งไฟฟ้า
เทคนิคคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เทคนิคการก่อสร้าง
การบัญชี
การตลาด
การพัฒนาเว็บเพจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเวลำเรียน ระบบทวิภำคี (ปวช.) และ (ปวส)
ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี ภาคเรียนละ
18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบัน
อาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทาการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยกาหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที
โดยมีสาขาวิชาและสาขางานที่เปดสอน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1.1
ตำรำงที่ 2.1.1 แสดงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและเวลาเรียน ระบบทวิภาคี (ปวช.)
และ (ปวส) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
หลักสูตร
ประเภทวิชำ สำขำวิชำ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อุตสาหกรรม เครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุตสาหกรรม เครือ่ งกล
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์

สำขำงำน
ช่างยนต์
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
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3. หลักสูตรระยะสั้น ฝกอบรมและพัฒนำวิชำชีพ
การสอนหลักสูตรระยะสั้นเปนการพัฒนาวิชาชีพใหกับประชาชนในชวงระยะสั้นๆ ตามความ
ตองการของกลุ ม เปาหมาย ซึ่ งถื อเปนภารกิ จ หนึ่ง ที่ส าคั ญส าหรับ การบริ การวิ ช าชีพ แกชุ มชนและ
ประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหสามารถประกอบอาชีพไดตามความตองการ นอกจากนั้นการ
สอนหลักสูตรระยะสั้นยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาอาชีวศึกษา ในลักษณะ
ของการเรี ย นอาชีว ศึ กษารวมกับ การเรียนสายสามัญศึกษาส าหรับนักเรียนที่กาลั งศึกษาในหลั กสู ตร
มัธยมศึกษาตอนปลายและยังเปนการตอบสนองตอการเทียบโอนประสบการณของกลุมเปาหมายที่มีความ
ชานาญเฉพาะดาน มีประสบการณในการทางานแตไมมีวุฒิการศึกษารองรับในลักษณะของการพัฒนา
ตนเอง
การฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะดานแกองคกรสวนราชการสวนกลางหรือสวนทองถิ่น
รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชน ถือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาในการที่จะสงเสริมและสนับสนุนทาง
ดานวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อง เพื่ อ ตอบสนองต อนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดและนโยบายของสถานศึกษา ซึ่งการฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ
จะขึ้นอยูกับความตองการของกลุมเปาหมาย และนโยบาย
การเปดสอนในหลักสูตรระยะสั้น การฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ สถานศึกษาเปดหลักสูตร
ตามความตองการของกลุ มเปาหมาย หรือการสนองตอบตอนโยบาย โดยปรับปรุงและพัฒนามาจาก
หลักสูตรการเรียนการสอนปกติของสถานศึกษา รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยมีหลักสูตรที่ดาเนินการดังนี้
3.1 หลักสูตรระยะสั้น
3.2 การฝกอาชีพ 108 อาชีพ
3.3 การฝกอบรมวิชาการ
3. สภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
วิธีดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้
กาหนดวิธีการดาเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมกำร
เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร
1.1 ด้านงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้จัดสรรงบประมาณในปี 2556 ไว้ใน
การจัดทาประกันคุณภาพสถานศึกษา
1.2 ด้านบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจในการจัดทาประกันคุณภาพของสถานศึกษา
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1.3 ด้านทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นวำงแผน
2.1 จัดระบบประกันคุณภาพภายในแบบทุกคนมีส่วนร่วม
2.2 จัดทาสาเนาแบบฟอร์มเครื่องมือการประเมินภายในของสถานศึกษา
2.3 ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบระบบประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว
2.4 จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ขั้นดำเนินกำร
3.1 บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ตามค าสั่ ง
มอบหมายหน้ าที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสาหรับ
วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ
3.2 หัวหน้าแผนกวิชาและคณะผู้บริหารตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
3.3 หัวหน้างานได้จัดทารายงานการประเมินตนเองตามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.4 แผนกวิช าประเมินตนเองและจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.5 คณะกรรมการประเมิ น ภายในของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สระแก้ ว ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
การจัดการศึกษา ครู -อาจารย์ ผู้บริหาร หน่วยงาน แผนกวิชา ผู้ปกครอง สถานประกอบการและ
ชุมชน
3.6 การประเมินและรวบรวมข้อมูลได้ประเมินตามความเหมาะสมสภาพความเป็นจริง
ของแต่ละมาตรฐาน
4. ขั้นสรุปและรำยงำน
4.1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
4.2 กาหนดแนวทางปรับปรุงในส่วนที่มีผลการประเมินระดับพอใช้และปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป
4.3 เผยแพร่ผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้กับบุคลากรและชุมชนรับทราบ
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ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย
ในการดาเนินงาน โดยมีเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินภายในดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้
= 1 คะแนน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
12-17
ตัวบ่งชี้
= 2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
18-23
ตัวบ่งชี้
= 3 คะแนน
พอใช้
24-33
ตัวบ่งชี้
= 4 คะแนน
ดี
30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
= 5 คะแนน
ดีมาก
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพในสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4
5
6

มาตรฐานที่ 7

มำตรฐำน
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลกำรประเมินระดับสถำบัน

คะแนน
3.62
5
4.83
5
4
5

หมำยเหตุ
9 ตัวบ่งชี้
5 ตัวบ่งชี้
12 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
2 ตัวบ่งชี้
4 ตัวบ่งชี้

4.5
4.56

2 ตัวบ่งชี้
35 ตัวบ่งชี้

4. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. วิทยาลัยได้รับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน
3. นักเรียน นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. นักเรียน นักศึกษาสาเร็จการศึกษาและได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
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5. วิทยาลัยได้รับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนำ
2. ควรพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่คา่ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
3. ควรพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
4. ควรพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้น
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2. มีการพัฒนาคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
3 มีการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
5. มีการพัฒนาคุณภาพในการฝึกงาน
จุดที่ต้องพัฒนำ
1. ส่งเสริมพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการเรียนเป็นชิ้นงานเป็นโครงงาน
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
จุดเด่น
1. มีการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. มีการพัฒนาคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
4. มีการพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
5. มีการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
6. มีการพัฒนาคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
7. มีการพัฒนาคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
8. มีการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
9. มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
10. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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11. มีการพัฒนาคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
12. มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ
จุดที่ต้องพัฒนำ
1. ประสานขออัตรากาลัง ในด้านครูสอน และด้านสนับสนุนทางวิชาการ ให้มีอัตราส่วนที่
เพียงพอต่อผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
จุดเด่น
1. มีการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
2. บริการวิชาชีพตรงตามความต้องการของอาชีพในชุมชน
จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
จุดเด่น
1. มีการส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
จุดที่ต้องพัฒนำ
1. ควรเน้ นให้น าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย หรือโครงการ
ไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
จุดเด่น
1. มีการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. มีการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. มีการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. มีการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จุดเด่น
1. วิทยาลัย ฯ มีกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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2. วิทยาลัย ฯ มีการจัดทาแผนการประกันคุณภาพมีหลักฐาน และการรายงานแสดงผลการ
ตรวจสอบประจ าปี และมีร ายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และรายงานผลต่อกรรมการ
สถานศึกษาและสาธารณชน
3. วิทยาลัย ฯ ได้สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้กับครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนำ
1. ควรนาผลการประเมินตนเองของปีที่ผ่านมา มาวางแผนและพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
5. แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้กาหนดการพัฒนาสถานศึกษา ในอนาคตโดยจัดทาในรูปแบบของ
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
5.1 คุณภาพผู้เรียน
5.1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับผู้เรียนและตลาดแรงงาน
5.1.2 ส่งเสริมการใช้สื่อที่ทันสมัยในกิจกรรมการเรียนการสอน
5.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพโดยการฝึกปฏิบัติและการประเมินตามสภาพ
จริง
5.1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
5.1.5 บูรณาการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการทาผลงานวิจัยและนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
5.1.6 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสานึกให้มีจิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน เกิดกับ
นักเรียนอย่างยั่งยืน
5.1.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ
5.1.8 พัฒนาระบบการสอนมาตรฐานวิชาชีพ
5.1.9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
5.1.10 พัฒนาแผนการสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ คุณธรรมนาวิชาชีพ
5.1.11 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทากิจกรรมเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.1.12 ส่งเสริมให้ผู้เรียน จัดทากิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
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5.2 คุณภาพด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2.1 ครูต้องใช้วิธีการสอนแบบสร้างกิจกรรมการเรียนโดยเน้นการสอนแบบ
โครงงาน
5.2.2 ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจาก
สภาพจริง เชิงประจักษ์ และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และประเมินค่า
5.2.3 ครูต้องนาสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้
5.2.4 ผู้บริหารควรปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
5.2.5 ผู้บริหารต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในการ
บริหารจัดการ
5.2.5 ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2.6 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและดูงาน
5.2.7 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
5.2.8 ส่งเสริมความร่วมมือ กับสถานประกอบการ
5.2.9 ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น ให้เกิดการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

