บทสรุ ปสำหรับผู้บริ หำร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประจาปี การศึกษา 2556
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7

5
4
5
5
5
5
5

5
4
5

5
4
5

1
4
5

5
5
3

5

5

1
4
5

-

9

5

5

5

5 4

5

5

10 11 12

4

5

4

รวม

เฉลีย่

32
20
57
5
10
20
4

4.00
4.00
4.75
5.00
5.00
5.00
4.00

สรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชี วศึกษำโดยสถำนศึกษำ
1. ระดับตัวบ่งชี้
1.1 ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ระดับดีมาก
จานวน 23 ตัวบ่งชี้
1.2 ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ระดับดี
จานวน 8 ตัวบ่งชี้
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
จานวน 2 ตัวบ่งชี้
2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน จานวน 7 มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน จานวน - มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชี วศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินรวม
เฉลี่ย
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
จุดเด่ น
ผลการประเมินการดาเนินงานของโรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2555 พอจะสรุ ปจุดเด่นตามตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. ตัวบ่งชี้ที 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ ของผูเ้ รี ยน
3. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

4. ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้า
5. ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
6. ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย
8. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา
9. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
10. ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
11. ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
12. ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ ยง
13. ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานศูนย์วทิ ยบริ การ
14. ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
15. ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงิน และงบประมาณ
16. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการ และวิชาชีพ
17. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของ
ผูเ้ รี ยน
18. ตัวบ่งชี้ที 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ของครู
19. ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
20. ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
21. ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริ มด้านการกีฬา และนันทนาการ
22. ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
23. ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดควรพัฒนำ
ผลการประเมินการดาเนินงานของโรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2555 มีจุดที่ควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป

2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนา ตัง
ต่อไปนี้
1. แผนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
1.1 พัฒนาสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ
1.2 จัดหาแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
1.3 ความร่ วมมือของชุมชน ผูป้ กครอง และผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
1.4 การนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ และการบริ หารสถานศึกษา
1.5 จัดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง
2. แผนพัฒนำหลักสู ตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
2.1 ทาความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
2.4 จัดสถานที่เรี ยน สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรี ยนรู ้อื่นๆ
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งระบบและ ทวิภาคี
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. แผนพัฒนำกำรจัดทรัพยำกรและแหล่ งกำรเรี ยนรู้
3.1 จัดโครงการความร่ วมมือด้านบุคลากรและครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษาอาชีวศึกษา
3.2 เร่ งรัดจัดหา พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนและเครื่ องมืออุปกรณ์
3.3 เน้นให้ผสู ้ อนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
3.4 พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 จัดหาแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ให้เพียงพอทั้งในและนอกสถานศึกษา
3.6 มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและทรัพยากร ในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4. แผนพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

4.1 ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถจัดทาผลงานทางวิชาการ งานวิจยั การศึกษา การผลิตสื่ อ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน และวิธีการสอนที่หลากหลาย
4.2 ส่ งเสริ มให้บุคลกรได้ไปร่ วมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาต่อ และศึกษาดูงาน เพื่อนาความรู้มา
พัฒนาการเรี ยนการสอน
4.3 มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง
4.4 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มความสามัคคีในองค์กร
4.5 ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาบุคลการ
4.6 ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน
5. แผนพัฒนำด้ ำน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งำนสร้ ำงสรรค์ และงำนวิจัย
5.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไป
ใช้ในการพัฒนา
5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบดาเนินการ
5.3 จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นา
ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
6. แผนพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
6.1 บริ การทางวิชาการวิชาชีพ ที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ อง
6.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริ การทางวิชาการวิชาชีพ อย่างเป็ นระบบ และสอดคล้องกับแผนการ
บริ การวิชาชีพที่กาหนด
6.3 จัดผูเ้ รี ยนและผูส้ อนให้บริ การวิชาชีพครบทุกสาขาวิชาอย่างเหมาะสม
7. แผนพัฒนำกำรสร้ ำงเครือข่ ำยควำมร่ วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
7.1 โครงการเปิ ดบ้านเปิ ดใจ สร้างแนวทางความคิดใหม่ในความร่ วมมือ การจัดการศึกษา
7.2 โครงการเครื อข่ายความร่ วมมือ สร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษา (นักเรี ยน ครู ชุมชน ผูป้ กครอง
สถานประกอบการเข้มแข็ง)
7.3 โครงการลงนามร่ วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามความ ต้องการของสถาน
ประกอบการ
8. สิ่ งทีต่ ้ องกำรควำมช่ วยเหลือจำกหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้ อง
8.1 ด้านงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
8.2 ด้านวิทยากรในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น
8.3 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดทาหลักสู ตรตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่น

8.4 เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รวมทั้งการปฏิรูปการเรี ยนรู้
และการปฏิรูปการบริ หารจัดการ
8.5 การได้รับการนิเทศ ติดตามงานการบริ หารของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

