
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉลีย่ 

1 5 5 5 1 1 - 5 5 5    32 4.00 
2 4 4 4 4 4        20 4.00 
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 57 4.75 
4 5            5 5.00 
5 5 5           10 5.00 
6 5 5 5 5         20 5.00 
7 5 3           4 4.00 

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยสถำนศึกษำ 
1. ระดบัตวับ่งช้ี 

1.1 ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน ระดบัดีมาก   จ านวน  23 ตวับ่งช้ี 
1.2 ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน ระดบัดี    จ  านวน   8 ตวับ่งช้ี 
1.2 ตวับ่งช้ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน    จ านวน    2 ตวับ่งช้ี 

2. ระดบัมาตรฐาน 
2.1 มาตรฐานท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน จ านวน 7 มาตรฐาน 
2.2 มาตรฐานท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน จ านวน - มาตรฐาน 

3. ผลการประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานตน้สังกดั 
ผา่นเกณฑก์ารประเมินรวม 

เฉล่ีย 
มาตรฐานท่ี 
ตวับ่งช้ีท่ี 

จุดเด่น 
ผลการประเมินการดาเนินงานของโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2555 พอจะสรุปจุดเด่นตามตวับ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี 
1. ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป  
2. ตวับ่งช้ีที 1.2  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพ ของผูเ้รียน 
3. ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 



4. ตวับ่งช้ีท่ี 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 
5. ตวับ่งช้ีท่ี 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
6. ตวับ่งช้ีท่ี 1.9 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ ผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
7. ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวทิยาลยั 
8. ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
9. ตวับ่งช้ีท่ี 3.3  ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
10. ตวับ่งช้ีท่ี 3.4  ระดบัคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
11. ตวับ่งช้ีท่ี 3.5  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศของสถานศึกษา 
12. ตวับ่งช้ีท่ี 3.6  ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
13. ตวับ่งช้ีท่ี 3.8  ระดบัคุณภาพในการพฒันา และดูแลสภาพแวดลอ้ม และภูมิทศัน์ของสถานศึกษา และการใช ้   

                      อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงานศูนยว์ทิยบริการ 
14. ตวับ่งช้ีท่ี 3.9  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์  
15. ตวับ่งช้ีท่ี 3.11 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 
16. ตวับ่งช้ีท่ี  4.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการ และวชิาชีพ 
17. ตวับ่งช้ีท่ี  5.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัของ    

                       ผูเ้รียน 
18. ตวับ่งช้ีที 5.2  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ 

                      งานวจิยัของครู 
19. ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการ   

                     ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา  
                     ศิลปะ วฒันธรรม 

20. ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
21. ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬา และนนัทนาการ 
22. ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
23. ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 
จุดควรพฒันำ 

ผลการประเมินการดาเนินงานของโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2555 มีจุดท่ีควรพฒันาตามตวับ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี 
1. ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 

 ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 



2. ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
                     ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 

แนวทำงกำรพฒันำสถำนศึกษำในอนำคต  
เพื่อใหก้ารพฒันาการจดัการศึกษาในอนาคตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา ตงั
ต่อไปน้ี  
1. แผนพฒันำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  

1.1 พฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในวชิาการและวชิาชีพ  
1.2 จดัหาแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนบัสนุนการอาชีวศึกษา  
1.3 ความร่วมมือของชุมชน ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
1.4 การน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ และการบริหารสถานศึกษา  
1.5 จดัโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง  

2. แผนพฒันำหลกัสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
2.1 ท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน  
2.2 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยส่งเสริมผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติ และ

เตม็ตามศกัยภาพ  
2.3 จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวชิา  
2.4 จดัสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน สถานท่ีศึกษาคน้ควา้ ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวชิาทั้งใน

สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  
2.5 จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม และส่ิงอานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งระบบและ ทวภิาคี

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. แผนพฒันำกำรจัดทรัพยำกรและแหล่งกำรเรียนรู้  

3.1 จดัโครงการความร่วมมือดา้นบุคลากรและครุภณัฑก์ารศึกษาอาชีวศึกษา  
3.2 เร่งรัดจดัหา พฒันาส่ือการเรียนการสอนและเคร่ืองมืออุปกรณ์  
3.3 เนน้ใหผู้ส้อนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาการเรียนการสอน  
3.4 พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.5 จดัหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา  
3.6 มีการควบคุมค่าใชจ่้ายและทรัพยากร ในการใชง้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

4. แผนพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  



4.1 ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ ความสามารถจดัทาผลงานทางวชิาการ งานวจิยัการศึกษา การผลิตส่ือ
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน และวธีิการสอนท่ีหลากหลาย  

4.2 ส่งเสริมใหบุ้คลกรไดไ้ปร่วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาต่อ และศึกษาดูงาน เพื่อนาความรู้มา
พฒันาการเรียนการสอน  

4.3 มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
4.4 จดักิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามคัคีในองคก์ร  
4.5 ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลการ  
4.6 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน 

5. แผนพฒันำด้ำน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวจัิย  
5.1 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหมี้การสร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวจิยั และโครงงานท่ีนาไป

ใชใ้นการพฒันา  
5.2 จดัสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐง์านวจิยัและโครงงานต่อ

งบดาเนินการ  
5.3 จดัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวจิยัและโครงงานท่ีนา

ไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
6. แผนพฒันำกำรบริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ  

6.1 บริการทางวชิาการวชิาชีพ ท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน สังคม องคก์รทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง  

6.2 จดัสรรงบประมาณ เพื่อการบริการทางวชิาการวชิาชีพ อยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัแผนการ
บริการวชิาชีพท่ีก าหนด  

6.3 จดัผูเ้รียนและผูส้อนใหบ้ริการวชิาชีพครบทุกสาขาวชิาอยา่งเหมาะสม  
7. แผนพฒันำกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ  

7.1 โครงการเปิดบา้นเปิดใจ สร้างแนวทางความคิดใหม่ในความร่วมมือ การจดัการศึกษา  
7.2 โครงการเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความเขม้แขง็การจดัการศึกษา (นกัเรียน  ครู ชุมชน ผูป้กครอง 

สถานประกอบการเขม้แขง็) 
7.3 โครงการลงนามร่วมมือ เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามความ ตอ้งการของสถาน

ประกอบการ  
8. ส่ิงทีต้่องกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง  

8.1 ดา้นงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ทางเทคโนโลย ีจากภาครัฐและเอกชน  
8.2 ดา้นวทิยากรในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบนัการศึกษาอ่ืน  
8.3 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานตน้สังกดั ในการจดัทาหลกัสูตรตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและทอ้งถ่ิน  



8.4 เอกสาร คู่มือเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ 
และการปฏิรูปการบริหารจดัการ  

8.5 การไดรั้บการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 


