
ตอนที่ 4 
สรุปผลการพฒันาและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ี 1.1 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 1.2 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 1.3 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 1.4 1 ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 1.5 1 ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 1.6 ไม่ประเมิน 

ตวับ่งช้ี 1.7 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 1.8 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่1 32  

คะแนนเฉลีย่ 4.00 ดี 
มาตรฐานที ่2   

ตวับ่งช้ี 2.1 4 ดี 

ตวับ่งช้ี 2.2 4 ดี 

ตวับ่งช้ี 2.3 4 ดี 

ตวับ่งช้ี 2.4 4 ดี 

ตวับ่งช้ี 2.5 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่2 20  

คะแนนเฉลีย่ 4.00 ดี 
มาตรฐานที ่3   

ตวับ่งช้ี 3.1 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 3.2 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 3.3 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตวับ่งช้ี 3.4 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 3.5 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 3.6 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 3.7 4 ดี 

ตวับ่งช้ี 3.8 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 3.9 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 3.10 4 ดี 

ตวับ่งช้ี 3.11 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 3.12 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่3 57  

คะแนนเฉลีย่ 4.75 ดีมาก 
มาตรฐานที ่4   
ตวับ่งช้ี 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่4 5  

คะแนนเฉลีย่ 5 ดีมาก 
มาตรฐานที ่5   

ตวับ่งช้ี 5.1 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 5.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่5 10  

คะแนนเฉลีย่ 5 ดีมาก 
มาตรฐานที ่6   

ตวับ่งช้ี 6.1 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 6.2 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 6.3 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่6 20  

คะแนนเฉลีย่ 5 ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

สถานศึกษาด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในระดบัคุณภาพดีมาก จ านวน 23 ตวับ่งช้ี ระดบัดี 8 ตวับ่งช้ี และ
ระดบัตอ้งปรับปรุงอยา่งเร่งด่วน 2 ตวับ่งช้ี  รวมผา่นเกณฑ์ไดร้ะดบัค่าคะแนนเฉล่ียทั้ง 7 มาตรฐานอยูท่ี่ 4.52 
ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 
2. จุดเด่นและจุดทีต้่องพฒันา  
2.1. จุดเด่น  

1. สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความมุ่งมัน่ในการสอนและใหค้วามส าคญัการใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชนท่ี
ส่งผลการพฒันาทกัษะของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นท่ียอมรับของชุมชน  

2.ผูบ้ริหารและครูมีความตระหนกั พยายามพฒันารับฟังความคิดเห็นของครูแลผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลมา
พฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

3.สถานศึกษาจดัสภาพหอ้งเรียน และมีระบบคอมพิวเตอร์เหมาะสมเพียงพอและเอ้ือต่อการจดัการเรียน
การสอนอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการฝึกทกัษะอาชีพและฝึกปฏิบติัจริง  
  
2.2. จุดทีต้่องพฒันา  

1.สถานศึกษาควรสร้างความตระหนกัใหก้บัครูผูส้อนและหวัหนา้แผนกวชิาทุกแผนกวิชาไดใ้ห้
ความส าคญัและด าเนินการในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะใหค้รบทุกสาขางาน 

2.สถานศึกษาควรน าผลการทดสอบมาพฒันาการจดัการเรียนการสอนแทนการเตรียมตวัผูเ้รียนโดยการ
ติวเขม้ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดเป็นระบบของการจดัการเรียนการสอนและเกิดผลแก่ผูเ้รียนอยา่งจริงจงั  

3.สถานศึกษาควรท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งใหผู้เ้รียนเขา้สอบ V-net โดยเกิดผลดีต่อ
ผูเ้รียนและสถานศึกษาอยา่งไร  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่7   

ตวับ่งช้ี 7.1 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี 7.2 3 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่7 8  

คะแนนเฉลีย่ 4 ดี 
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4.สถานศึกษาควรสนบัสนุนจดัสรรงบประมาณในการคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรมใหเ้หมาะสม
ควรมีการจดัประกวดส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรมและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและชุมชน 
แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  

เพื่อใหก้ารพฒันาการจดัการศึกษาในอนาคตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา ตงั
ต่อไปน้ี  
1. แผนพฒันาการบริหารจัดการสถานศึกษา  

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

2. แผนพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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. แผนพฒันาการจัดทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้  

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

4. แผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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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. แผนพฒันาด้าน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวจัิย  
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. แผนพฒันาการบริการวชิาการและวชิาชีพ  

6.1 บริการทางวชิาการวชิาชีพ ท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน สังคม องคก์รทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง  

6.2 จดัสรรงบประมาณ เพื่อการบริการทางวชิาการวชิาชีพ อยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัแผนการ
บริการวชิาชีพท่ีก าหนด  

6.3 จดัผูเ้รียนและผูส้อนใหบ้ริการวชิาชีพครบทุกสาขาวชิาอยา่งเหมาะสม  
7. แผนพฒันาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  

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

สถานประกอบการเขม้แขง็) 

7.3 โครงการลงนามร่วมมือ เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามความ ตอ้งการของสถาน
ประกอบการ  
 
8. ส่ิงทีต้่องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  

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

ตลาดแรงงานและทอ้งถ่ิน  
8.4 เอกสาร คู่มือเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ 

และการปฏิรูปการบริหารจดัการ  
8.5 การไดรั้บการนิเทศ ติดตามงานการบริหารของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 


