ตอนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
3.1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

5
2.67

ดีมาก
พอใช้

3
5
5
5
5
4

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5
4
4
3

ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้

5
5

ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
1.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,4.1,4.2
2.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 2.6,3.2,3.3
๓.จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 1.2,2.1,3.4
4.จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
5.ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน 8 ตัวบ่งชี้
จานวน 3 ตัวบ่งชี้
จานวน 3 ตัวบ่งชี้
จานวน - ตัวบ่งชี้
จานวน - ตัวบ่งชี้
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๓.๒ จุดเด่น (ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลการดาเนินงานตามประเด็นการประเมินผ่านเกณฑ์)
สถานศึกษาจัดทารายงานสรุปการติดตามภาวะผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ ปกครองและสถานประกอบการ มีการสร้างเครือข่าย บุคลากรมีความสามารถ มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ผู้สอนเป็นผู้จบตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน สนับบสนุนให้ครูได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์กับวิชาที่สอน
สถานศึก ษามี แผนปฏิบั ติก ารงานประจ าปี มีก ารจัด สรรงบประมาณค่ าใช้จ่ ายของโครงงานกิจ กรรมต่า งๆ
ที่ส่งเสริมสนับสนุน ด้านวัสดุ อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียน มีรายจ่ายในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ความรู้
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนมีการบันทึก
หลั งสอน มีการนาผลการวัดผลและประเมิน ผลไปใช้ในการพัฒ นาผู้ เรียน มีการนิเทศการเรียนการสอน กากับดูแล
ให้ครูทุกคนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยศึก ษาหรือวิจัยอย่างน้อย ๑ รายวิชาเพื่อแก้ปัญหา การพัฒนาการเรียน
การสอน
มีการติดตามงานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการจัดทาข้ อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รับ
ความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ มีการสร้างเครือข่าย
บุคลากรมีความสามารถ มีการบริหารงานที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายสาคัญต่ างๆ จากหน่วยต้นสังกัด
บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ จนได้รับรางวัล ต่างๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ การบริหารการ
จัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ มีการติดตามงาน
สถานศึกษามีแผนงานในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการศึกษาดูงาน ด้านวิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน
ด้านทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอน การจัดแผนการเรียนและหลักสูตรการสอนที่ดี หลากหลาย ตรงตามความต้องการ
ของชุมชน และสถานประกอบการ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางาน
โดยผลงานได้รับได้นาไปใช้ประโยชน์ได้กับชุมชนและกับการจัดการเรียนการสอน เกิดประโยชน์สูงสุดทุกโครงการ
๓.๓ จุดที่ควรพัฒนา (ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลการดาเนินงานตามประเด็นการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์)
ปัจจัยที่ทาให้ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ได้แก่
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนจานวนมาก ส่งผลให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีจานวนน้อยลง
สถานศึกษาขาดการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ มผู้เรียน
ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจัง
สถานศึกษาขาดการประเมินผลการดาเนินการ ตามเป้าหมายที่กาหนด ไม่มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
สถานศึกษาขาดส่งเสริม สนับสนุน ให้จัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วม อย่างจริงจัง
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๓.๔ ข้อเสนอแนะ ( วิธีการแก้ไขตามจุดที่ควรพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์)
สถานศึกษาควรส่งเสริมโครงการด้านการดูแลผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร กลุ่ ม ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และกลุ่ ม ผู้ เ รี ย น
ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจังต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรประเมิน ผลการดาเนิ นการบริห ารการจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ตาม
เป้าหมายที่กาหนด มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้จัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมมากขึ้น อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
3.5 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมโครงการด้านการดูแลผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ เรียนที่มีผลการเรียนต่า โดยการจัดการเรียน ซ่อมเสริม พร้อมจัด
กิจกรรมสิ่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ ให้กับผู้เรียน
๓. ดาเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย มุ้งเน้นสมรรถนะ
วิช าชีพ และบู ร ณาการคุณ ธรรม จริย ธรรม ค่า นิย มและคุณลั กษณะอัน พึง ประสงค์ และหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริ
๔. จัดทาฐานข้อมูล ผู้สาเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๕ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๒. ส่งเสริมการจัดศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อ
การมีงานทา
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานและการใช้
นวัตกรรมโดยพัฒนาจากความคิดอย่างสร้างสรรค์
๔. สนับสนุนทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การสนทนาและภาษาต่างประเทศ
๕. ส่งเสริมจัดการเรีย นรู้ ที่ห ลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนเป็น ส าคัญในการฝึกทักษะวิช าชีพ ฝึ กปฏิบัติจาก
สถานการณ์จริง และประเมินผลตามสภาพจริง
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ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งครูเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และ
ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้ถูกต้องและเหมาะสมตาม
ระเบียบการปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานมาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและเผยแพร่สู่สาธารณชน
๕. ส่งเสริมบุคลากรในการฝึกอบรม พัฒนาด้านความรู้ด้านวิชาชีพ ทักษะการพูด การบรรยาย เพื่อบริการ
วิชาชีพให้กับชุมชน
ด้านการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
๑. เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ เฉพาะทาง หลักสูตรเสริมวิชาชีพ(แกนมัธยม)หลักสูตรพิเศษ (โครงการฝึกอบรม
วิช าชี พ สอน 108 อาชีพ ) สอดคล้ อ งตามความต้ องการของชุม ชนท้อ งถิ่ นหน่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
๒. ให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๓. ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
๑. พัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. แต่งตั้งครูและบุคลากรทาหน้าที่หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
ตามความเหมาะสม ความสามารถและความถนัด
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แก่ครูและบุคลากร
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ทางานเป็นทีมอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๖. จัดให้มีระบบนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
****************************************************************************************
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