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ตอนท่ี  4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2558  สรุปไดดังนี้ 
 

1. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก  เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
    มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

   ตัวบงชี้ท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 
   ตัวบงชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอ     
         คุณภาพของผูเรียน 
   ตัวบงชี้ท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ตัวบงชี้ท่ี 1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
         ดานอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชา 
         ภาษาอังกฤษ 
   ตัวบงชี้ท่ี ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา    
        หรือผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
   มาตรฐานท่ี  ๒  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลอง 
        กับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน   
   ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
   ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
   ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
   ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
   มาตรฐานท่ี  ๓  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ 
           สถานศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ   
       สถานศึกษา และการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน   
       ศูนยวิทยบริการ 
   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
   ตัวบงชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 
          ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 
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   มาตรฐานท่ี  ๔  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
   ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

   มาตรฐานท่ี  ๕  ดานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 
   ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค   
        หรืองานวิจัยของผูเรียน 
   ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค   
        หรืองานวิจัยครู 
 

   มาตรฐานท่ี  ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ 
           พลโลก 
   ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย  
         สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
              ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
   ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   ตัวบงชี้ท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
   ตัวบงชี้ท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   มาตรฐานท่ี  ๗  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

   มาตรฐานท่ี  ๘  ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตร  
          วิชาชีพระยะสั้น 
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
            ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนสถานประกอบการ 
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ  
         ระยะสั้น 
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๖ รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับการพัฒนา  
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบรหิารการเงินและงบประมาณ 
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๘ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการ  
          ฝกอบรม ๒.๐๐  ข้ึนไป 
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๙ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
   ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนาความรู  
        ความสามารถไปใชประโยชน 
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2. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดี  เรียงตามลําดับ ดังนี ้
มาตรฐานท่ี  ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

       ดานอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  
    ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา  
         ตอภายใน  ๑  ป 
      มาตรฐานท่ี  ๓  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

3. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
     มาตรฐานท่ี  ๓  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

    ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

                4.  มาตรฐานและตัวบงช้ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังนี ้
      มาตรฐานท่ี  ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 
4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 

 เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได  ดังนี้ 

4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการประกันคุณภาพภายใน 

  4.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา 

   2) โครงการสงเสริมพัฒนามัคคุเทศกของสถานศึกษา 
  4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

1) โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ 
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

  4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมและ 
             งานวิจัย 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรดานสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย  
  4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

1  ) โครงการบริการวิชาการบริการวิชาชีพ 
   2 )โครงการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

  4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 
          1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิทัศนของสถานศึกษา 
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          2) โครงการปรับปรุงระบบอินทราเน็ตเพ่ือใชงาน 

 3) โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิคส 
          4) โครงการพัฒนาระบบบริหารเครือขายเครื่องบริการ 
      4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1  ) โครงการฝกอบรมครูท่ีปรึกษา 
2) โครงการอบรม ครูคือกัลยาณมิตร 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                         
1  ) โครงการสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
    ท้ังในและตางประเทศ  

   2) โครงการพัฒนาฐานขอมูลความรวมมือ    
4.3 ส่ิงท่ีตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  4.3.1 การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณทางเทคโนโลยี   อุปกรณสนับสนุน 
                   การเรียนการสอน  การจัดซ้ือยานพาหนะ 
  


