ตอนที่ 4
สรุปผลการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1.
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2556
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
ตัวบ่งชี้ 1.2
ตัวบ่งชี้ 1.3
ตัวบ่งชี้ 1.4
ตัวบ่งชี้ 1.5
ตัวบ่งชี้ 1.6
ตัวบ่งชี้ 1.7
ตัวบ่งชี้ 1.8
ตัวบ่งชี้ 1.9
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1
คะแนนเฉลีย่

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
1
ต้ องปรับปรุ งอย่ างเร่ งด่ วน
1
ต้ องปรับปรุ งอย่ างเร่ งด่ วน
ไม่ ประเมิน
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
32
4.00
ดี

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1
ตัวบ่งชี้ 2.2
ตัวบ่งชี้ 2.3
ตัวบ่งชี้ 2.4
ตัวบ่งชี้ 2.5
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2
คะแนนเฉลีย่

4
4
4
4
4
20
4.00

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1
ตัวบ่งชี้ 3.2
ตัวบ่งชี้ 3.3
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ 3.4
ตัวบ่งชี้ 3.5
ตัวบ่งชี้ 3.6
ตัวบ่งชี้ 3.7
ตัวบ่งชี้ 3.8
ตัวบ่งชี้ 3.9
ตัวบ่งชี้ 3.10
ตัวบ่งชี้ 3.11
ตัวบ่งชี้ 3.12
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลีย่

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
5
ดีมาก
4
ดี
57
4.75
ดีมาก

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ 4.1
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
คะแนนเฉลีย่

5
5
5

ดีมาก

5
5
10
5

ดีมาก
ดีมาก

5
5
5
5
20
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ 5.1
ตัวบ่งชี้ 5.2
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลีย่

ดีมาก

มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ 6.1
ตัวบ่งชี้ 6.2
ตัวบ่งชี้ 6.3
ตัวบ่งชี้ 6.4
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6
คะแนนเฉลีย่

ดีมาก
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ 7.1
ตัวบ่งชี้ 7.2
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7
คะแนนเฉลีย่

5
3
8
4

ดีมาก
พอใช้
ดี

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน 23 ตัวบ่งชี้ ระดับดี 8 ตัวบ่งชี้ และ
ระดับต้องปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน 2 ตัวบ่งชี้ รวมผ่านเกณฑ์ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 มาตรฐานอยูท่ ี่ 4.52
ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. จุดเด่ นและจุดทีต่ ้ องพัฒนา
2.1. จุดเด่ น
1. สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความมุ่งมัน่ ในการสอนและให้ความสาคัญการให้บริ การวิชาชีพแก่ชุมชนที่
ส่ งผลการพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง จนเป็ นที่ยอมรับของชุมชน
2.ผูบ้ ริ หารและครู มีความตระหนัก พยายามพัฒนารับฟังความคิดเห็นของครู แลผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลมา
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
3.สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรี ยน และมีระบบคอมพิวเตอร์ เหมาะสมเพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการฝึ กทักษะอาชีพและฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
2.2. จุดทีต่ ้ องพัฒนา
1.สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กบั ครู ผสู ้ อนและหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชาได้ให้
ความสาคัญและดาเนินการในเรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะให้ครบทุกสาขางาน
2.สถานศึกษาควรนาผลการทดสอบมาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนแทนการเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยนโดยการ
ติวเข้มทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเป็ นระบบของการจัดการเรี ยนการสอนและเกิดผลแก่ผเู ้ รี ยนอย่างจริ งจัง
3.สถานศึกษาควรทาความเข้าใจกับผูเ้ รี ยนถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งให้ผเู้ รี ยนเข้าสอบ V-net โดยเกิดผลดีต่อ
ผูเ้ รี ยนและสถานศึกษาอย่างไร
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4.สถานศึกษาควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้เหมาะสม
ควรมีการจัดประกวดสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและชุมชน
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนา ตัง
ต่อไปนี้
1. แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
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. แผนพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชี วศึกษา
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. แผนพัฒนาการจัดทรัพยากรและแหล่ งการเรี 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. แผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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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. แผนพัฒนาด้ าน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ และงานวิจัย
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. แผนพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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. แผนพัฒนาการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
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 ้ องการความช่ วยเหลือจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
8.1 ด้านงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
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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

