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ตอนที ่4 

สรุปและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

 

1.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 3 พอใช ้
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.6 -  
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.7 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.8 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่1 34  

คะแนนเฉลีย่ 4.37 ดี 
 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่2 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่2 25  

คะแนนเฉลีย่ 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่3 
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.5 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.6 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.7 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.8 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.9 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.10 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.11 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่3 58  

คะแนนเฉลีย่ 4.83 ดีมาก 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่4 
   ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่4 5  

คะแนนเฉลีย่ 5.00 ดีมาก 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่5 
   ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่5 9  

คะแนนเฉลีย่ 4.50 ดี 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่6 
   ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่6 19  

คะแนนเฉลีย่ 4.75 ดีมาก 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่7 
   ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่7 9  

คะแนนเฉลีย่ 4.50 ดี 
 

 

 

เกณฑ์การผ่านประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.แต่ละตวับ่งช้ีไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารตดัสิน   [     ] ใช่  [  ] ไม่ใช่ 
ไม่ต ่ากวา่ 3 คะแนน 
2.แต่ละมาตรฐานไดค้ะแนนเฉล่ียจากทุกตวับ่งช้ีตามเกณฑ ์  [  ] ใช่ [      ] ไม่ใช่ 
การตดัสินไม่ต ่ากวา่ 3.50 คะแนน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                                [ ] ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
                                                                                                          [      ] ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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2. จุดเด่นและจุดทีต้่องการพฒันา 

 2.1 จุดเด่น (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้

ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 

 1) คณะกรรมบริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารมีความตระหนกัและพฒันาระบบการบริหาร

จดัการ การดูแลคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพบุคลากรของสถานศึกษา ส่งผลให้การ

ด าเนินการมุ่งไปสู่เป้าหมายไดโ้ดยง่าย 

 2) สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ครู ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงาน 

ในการพฒันาคุณภาพนกัเรียน นกัศึกษา ทั้งทางกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน และกิจกรรม

พฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาให้พร้อมท่ีจะก้าวสู่การประกอบอาชีพในสถาน

ประกอบการอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดตามศกัยภาพของนกัเรียน นกัศึกษา 

 3) สถานศึกษามุ่งเนน้ศกัยภาพของนกัเรียน นกัศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคตโดย

ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นความสามารถของนักเรียน 

นกัศึกษา ในมาตรฐานวชิาชีพของแต่ละสาขาวชิา เนน้การฝึกงานในสถานประกอบการอยา่งจริงจงั 

และมีระบบ 

 4) สถานศึกษามีความตระหนกัและพยายามในการพฒันาการเรียน การสอน โดยมุ่งเนน้ถึง

ความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในอนาคต ทั้งยงัสอดแทรกปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน การสอน โดยยงัตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัท าแผนการเรียนรู้ 

พร้อมทั้งพยายามน าผลจากการวดัประเมินผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นกัเรียน นักศึกษาอย่าง

สูงสุด 

 5. สถานศึกษามีความตระหนกัถึงความส าคญัของกระบวนการวิจยั จึงพยายามกระตุน้และ

ส่งเสริม สนบัสนุนอาจารยใ์นการท าวิจยัและถ่ายทอดกระบวนการการวิจยัไปสู่นกัเรียน นกัศึกษา 

เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีระบบ 
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 2.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้

ระดับคุณภาพต ่ากว่าดี) 

 1) สถานศึกษาสามารถเพิ่มจุดเนน้ดา้นการเรียน การสอนส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาในดา้น

ความรู้พื้นฐานทัว่ไป และความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ทางดา้นอาชีวศึกษา หรือ V-NET (Vocational National Education Test) เพื่อมีความพร้อมในการ

สอบแข่งขนัในระดบัประเทศเพิ่มข้ึน 

 2) สถานศึกษาสามารถเพิ่มงบประมาณข้ึนส าหรับการสนบัสนุนการสร้างงานวิจยัหรือน

วตัรกรรม เพื่อจะได้มีผลงานวิจยัหรือนวตักรรมท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้กวา้งขวางมากข้ึน 

ส่งเสริมงานวิจยั หรือนวตักรรมของครู นกัเรียน นกัศึกษา เขา้ประกวด จดัแสดงในระดบัชุมชน 

จงัหวดั และชาติ ต่อไป 
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3. ผลการประเมินคุณภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 3 พอใช ้
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.6 -  
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.7 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.8 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 1.9 5 ดีมาก 
มาตรฐานที ่2 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.5 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.6 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.7 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.8 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.9 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 3.10 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.11 4 ดี 
   ตวับ่งช้ีท่ี 3.12 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่4 
   ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 5 ดีมาก 
มาตรฐานที ่5 
   ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 4 ดี 
มาตรฐานที ่6 
   ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 5 ดีมาก 

   ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 4 ดี 

มาตรฐานที ่7 
   ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 5 ดีมาก 
   ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 4 ดี 

 

4. แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพื่อให้การพฒันาการจดัการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควร

ก าหนดแนวทาง การพฒันาสถานศึกษาในอนาคตท่ีต้องแก้ไขปัญหาจุดท่ีตอ้งพฒันาและเสริม

จุดเด่นใหดี้ยิง่ข้ึน 


