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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 4 ดี 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 
ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 4 ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการ
พัฒนา 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 3 พอใช้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการ
น าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

5 ดีมาก 

 
 5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ 
 5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
 5.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน - ตัวบ่งชี้ 
 5.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน - ตัวบ่งชี้ 
 5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน - ตัวบ่งชี้ 
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5.2  สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 5.2.1  จุดเด่น 
 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาผู้ เรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้าน                    
ที่หลากหลาย 

 2) สถานศึกษาจัดสถานฝึกงานตรงกับสาขาวิชาของผู้เรียน 

 3) สถานศึกษามีปัจจัยและทรัพยากรที่พร้อมในการพัฒนา มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษา          
มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ 

 4) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา                
ในการพัฒนาเป็นอย่างดี 
 5) สถานศึกษามีความโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และคุณภาพฝีมือของผู้เรียน 

 5.2.2  จุดที่ควรพัฒนา 
 1) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัว
บ่งชี้ และการด าเนินงานควรเป็นไปตามกระบวนการ PDCA 

 2) ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยการจัดท าโครงการ แผนงาน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย
ควรมีจ านวนกิจกรรมที่เพ่ิมข้ึนและหลากหลาย 

 3) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างความเชื่อมโยงของการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 5.2.3  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 1) ควรจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ในลักษณะของรายงาน
ประจ าปี (Year Book Report) 
 2) ควรจัดท าข้อมูลด้วยรูปแบบวิจัย 5 บท และด าเนินการตามกระบวนการ PDCA 

 3) ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ อย่างต่อเนื่องและ
เข้มข้นยิ่งขึ้น 

  


