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ตอนที่ 4 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 2 ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 2   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม 
                    แนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ 
                    หน่วยงานตน้สังกัด 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 

4 ดี 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน 
                    ครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหาร 
                    จัดการศึกษา 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพ 5 ดีมาก 
4.1.1 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จ านวน 11  ตัวบ่งชี ้
4.1.2 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน   1  ตัวบ่งชี ้
4.1.3 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน   -   ตัวบ่งชี ้
4.1.4 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน   1  ตัวบ่งชี ้
4.1.5 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน   -   ตัวบ่งชี ้
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4.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

      4.2.1 จุดเด่น 
4.๒.๑.1 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาครัฐ  เอกชน สถานประกอบการ ซึ่งครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา และจัดระบบการฝึกงานอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นผลให้ภาครัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ  ชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนในระดับดีมาก บุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนรวมในการจัดท าแผนการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
 4.๒.1.2 บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินตามแผนและพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ได้ และมีการจัดระบบดูแลผู้เรียนผ่านเครือข่ายครทูี่
ปรึกษาและผู้ปกครองเป็นอย่างดี รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 4.๒.1.๓ ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานศึกษาได้บริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
 4.๒.1.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและเกิดผลดีต่อจิตพิสัยของผู้เรียน ได้แก่ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จิตส านึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันอังคาร 
 4.๒.1.๕ สถานศึกษาได้จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการด าเนินการประกันคุณภาพ  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
      4.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 

4.2.2.1 การจัดท าแผนป้องกันการลาออกกลางคัน เพ่ือให้ยอดผู้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเพิ่มมากข้ึน  
 4.2.๒.2 สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
 4.2.2.3 สถานศึกษาไม่ควรเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรบ่อยครั้ง  ท าให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนและขาดความเสถียรในการปฏิบัติหน้าที่ 
      4.2.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

    เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาได้ก าหนดการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในรูปแบบของโครงการ 
กิจกรรม พอสรุป ได้ดังนี้ 

    4.2.3.1   แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   
  1)   โครงการประเมินสัมมนาการบริหารงานของสถานศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
  3) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
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  4)   โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
  5)  โครงการ  Road Show 
  6)   โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
  7)   โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
  8)   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาสถานศึกษา    

   4.2.3.2    แผนพัฒนาผู้เรยีน 
  1)  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  2)  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  3) โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
  4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมทดสอบ V-net 
  5) โครงการกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
    6) โครงการพัฒนาจิต  
  7)  โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และภัยเอดส์ 
  8) โครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ 
  9)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
  10)  โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือความเป็นไทย และท้องถิ่น 
  11)  โครงการสืบสานงานดนตรี และนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  12) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้ น าวิชาชีพ 

   4.2.3.3  แผนพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน   
  1) โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
  2)  โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ทวิศึกษา 
  3) โครงการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อการจัดเรียน 
   การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าแผนจัดการเรียนรู้/แผนฝึกอาชีพตาม 
   สมรรถนะอาชีพ  
                5)   โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ จริยธรรม และ 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.2.3.4  แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย 
  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท” 
  2)  โครงการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
  3)   โครงการประกวดงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/โครงงานอาชีพ 

     4.2.3.5  แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
  1) โครงการบริการวิชาชีพสู่ท้องถิ่น (108 อาชีพ) 
  2) โครงการฝึกอาชีพแก่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
  3)  โครงการสร้างงาน และสร้างรายได้ระหว่างเรียน  
  4)  โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SMEs 
  5)  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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     4.2.3.6  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
  1)  โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
  2)   โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน 
                3)   โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
    4.2.3.7  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
   2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและอบรมวิชาชีพครู 
   3) โครงการเพ่ิมคุณภาพชีวิตบุคลากรและครูต่างประเทศ 
                 4)   โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร 
     4.2.3.8   แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  
  1)  โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (ทวิศึกษา) 
  2)   โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 


