รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ด้านการอาชีวศึกษา
รหัสสถานศึกษา ๑๓๔๕๑๐๐๐๒๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
และ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๔ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๑๑ ๖๒๐ โทรสำร ๐๔๓ ๕๑๒๖๕๓
E–mail rtech@rtech.ac.th www. rtech.ac.th

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
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ตอนที่ ๑
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ประเภท

จานวน

๑.๑ จานวนคนทั้งหมด
ผู้เรียน
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น
รวม

๑๒๘
๑๓๗
๒๖๕

รวม

๒๘
๖๗
๙๕

๑.๒ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ผู้บริหำร / ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร /
ผู้อำนวยกำร / รองผู้อำนวยกำร / ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ผู้สอน
- ครูประจำ / ข้ำรำชกำร / ครูเอกชนที่ได้รับกำร
บรรจุ / ผู้ที่ได้รับกำรรับรอง
- ข้ำรำชกำรพลเรือน
- พนักงำนรำชกำร
- ครูอัตรำจ้ำง (ที่ทำสัญญำไม่น้อยกว่ำ ๙ เดือน)
- ครูพิเศษสอน
รวม
บุคลำกรสำยสนับสนุน
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๓

๒๑
๒
๒๖

หมายเหตุ

ประเภท
- เจ้ำหน้ำที่
- บุคลำกรอื่น (นักกำรภำรโรง/ยำมรักษำกำรณ์/
พนักงำนขับรถ)
- ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม
๑.๓ จานวนห้อง
- อำคำรเรียน
- อำคำรปฏิบัติกำร
- อำคำรวิทยบริกำร
- อำคำรอเนกประสงค์
- ห้องพยำบำล
- อำคำรอื่นๆ
รวม

จานวน
๓
๔

หมายเหตุ

๗
๔
๓
๓
๓
๑๓

๒. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
ลาดับ
ประเภท
ที่
๒.๑ อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน
๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
๒.๓ จำนวนวันที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนจริง
ในปีกำรศึกษำที่ประเมิน
๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตำมสำขำที่สอน
๒.๕ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ศึกษำต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
๒.๖ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนทำ/มีอำชีพ
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จานวน
๑ : ๑๐
๘๗.๙๖
-

หมายเหตุ
จำนวนผู้จบเทียบกับจำนวน
รับเข้ำ
เทียบกับ จำนวน ๒๐๐ วัน

๑๐๐
๘๒.๘๕

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
SAR ส่วนที่ 4

ตอนที่ ๒
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
การพิจารณา

ให้ทำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR
ให้ทำเครื่องหมำย X หน้ำข้อทีไ่ ม่พบข้อมูลใน SAR

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
จุดเน้น หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่ำนกำรร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)

o พอใช้ (๔ ข้อ)
๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ

ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
 ดี (๕ ข้อ)
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำตำมเป้ำหมำย

กำรพัฒนำผู้เรียน
๔. มีกำรนำผลประเมินคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ

ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพสูงขึ้น
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำ

อำชีวศึกษำต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรรำยงำนวิธีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ ตำมตัวชี้วัด ๑-๓ โดยคำนึงถึง
หลัก PDCA โดยมีกำรนำข้อเสนอแนะมำวำงแผนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในยุคปัจจุบัน ในกำรสรุปข้อมูลของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่สำมำรถหำ
งำนทำได้กับกำรศึกษำต่อ ควรสรุปข้อมูลแยกออกจำกกันให้ชัดเจน ควรมีกระบวนกำรแนะแนวนักเรียนให้เป็น
ระบบมำกยิ่งขึ้น เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน และสถำนศึกษำควรมีกำรระบุร่องรอยหลักฐำนที่ชัดเจนให้
ครบทุกตัวบ่งชี้ในกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนที่ ๑ เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำที่พึงประสงค์อย่ำงมีคุณภำพ
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มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
จุดเน้น ส่งเสริมควำมสำมำรถในวิชำชีพ สอดคล้องกับภำระงำน สร้ำงนวัตกรรม งำนวิจัยที่ดีสู่สังคม ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. มีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรฐำน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)

สมรรถนะแต่ละปีกำรศึกษำ
o พอใช้ (๔ ข้อ)
๒. มีกำรนำหลักสูตร/หลักสูตรฐำนสมรรถนะไปใช้ในกำรจัดกำร  ดี (๕ ข้อ)

เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๓. มีกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ

๔. มีกำรนำนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดสู่กำรปฏิบัติ

๕. มีกำรนำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรนำเสนอกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ผลกำรดำเนินกำร กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ตำมหลัก PDCA เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุง
รำยวิชำเดิม หรือกำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม รวมถึงหลักสูตรทวิภำคีให้เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น สถำนศึกษำควรระบุ
ร่องรอยหลักฐำน กำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ ให้มีควำมชัดเจน ครบทุกตัวบ่งชี้ในกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำน
ที่ ๒ เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเน้น สร้ำงเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพกับสถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐ และ
เอกชน ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. มีกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ใน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)

แต่ละปีกำรศึกษำ
o พอใช้ (๔ ข้อ)
๒. มีกำรนำแผนกำรดำเนินกำรไปใช้ดำเนินกำร
 ดี (๕ ข้อ)

๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินกำรกำรสร้ำงสังคม

แห่งกำรเรียนรู้ตำมแผน
๔. มีกำรนำผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข

ในปีกำรศึกษำต่อไป
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของ

สถำนศึกษำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรนำเสนอกระบวนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ตำมหลัก
PDCA สำหรับกำรรำยงำนผล กำรประเมินตนเองต่อต้นสังกัด และมีกระบวนกำรกำรติดตำม กำรประเมินผล
อย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มำวำงนโยบำย แนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงเป็นรูปธรรม ควรมีกำรเพิ่มจำนวนหลักสูตรที่เป็นแบบทวิภำคี ทั้งในระดับ ปวช.และปวส. เพื่อเป็นสร้ำง
เครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพกับสถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐและเอกชน ให้มำก
ยิ่งขึ้น และสถำนศึกษำควรระบุร่องรอยหลักฐำนที่ชัดเจนให้ครบทุกตัวบ่งชี้ในกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนที่ ๓
เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถำนศึกษำควรดำเนินกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในระดับสำขำวิชำ ระดับฝ่ำย เพื่อสะท้อนถึง
ผลกำรดำเนินงำน และควรนำข้อเสนอแนะ กำรประเมินผลมำวำงแผนปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำ โดยมีกำร
แต่งตั้งคณะทำงำนในทุกภำคส่วน เพื่อได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร กำรจัดกำรศึกษำทุกมำตรฐำนกำรศึกษำ
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คารับรอง
คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ทำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
บนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังนี้
ตาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

ประธำน

นำยประสิทธิ์ อังกินันทน์

กรรมกำร

รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย

ลายมือชื่อ

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงรุ่งรัตน์ สุคนธพันธุ์
วันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
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