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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นกำรประเมินค่ำคะแนนด้ำนที ่ รวมค่ำ
คะแนน 

ค่ำคะแนน
เฉลี่ย ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ 

๑ ๔ ๔ ๔        ๑๒ ๔ 
๒    ๔ ๔ ๔ ๕    ๑๗ ๔.๒๕ 
๓        ๕ ๕ ๕ ๑๕ ๕ 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนโดยภำพรวม      ๔.๔๒ 
 
 
สรุปกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 

    1.1 ระดับคุณภำพประเด็นกำรประเมินค่ำคะแนนรำยด้ำนของสถำนศึกษำ 
1.1.1 ระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน    ๔    ประเด็น     
1.1.2 ระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน    ๖   ประเด็น  
1.1.3 ระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน     -   ประเด็น 
1.1.4 ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน     -   ประเด็น 
1.1.5 ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน     -   ประเด็น 
 

    1.๒ ระดับคุณภำพค่ำเฉลี่ยคะแนนโดยภำพรวมของสถำนศึกษำ   
               

           ระดับคุณภาพค่าเฉล่ียคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับ  “ ดี  ( 


x ๔.๔๒ ) ” 
                             
           

                     หมายเหตุ  ระดับคุณภาพให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งปัดเศษ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 

1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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1.๓  จุด เ ด่น  (การปฏิบั ติ ของสถาน ศึกษาอย่ า ง เป็นระบบ ตามกระบวนการประกัน คุณภาพ                           
ภายในการอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 
 

- จุดเด่นของมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มีดังนี้ 
สถานศึกษามีระบบการติดตาม รายงานผลสภาวะผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 

 

- จุดเด่นของมำตรฐำนที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา มีดังนี้  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันเพิ่มเติมให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง และได้จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยม  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีระบบการดูแลผู้เรียนโดยการออกเยี่ยมบ้าน 
รวมทั้งมีผู้บริหาร และบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เช่ียวชาญในด้านการบริหารงานด้านต่างๆ 

 

- จุดเด่นของมำตรฐำนที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีดังนี้  สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อผลิตผู้เรียนให้มีทักษะ ความช านาญเฉพาะด้าน
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์กับสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสมารถของครู  มีการส่งเสริม สนับสนุนครูและนักเรียนจัดท า และส่งผลงานนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันในเวทีระดับต่างๆ  รวมท้ังมีการจัดการอาคารสถานท่ีสมารถเป็น
ตัวอย่างต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน 

 
 

1.๔ จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
 

- จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะของมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีพึงประสงค์ มีดังนี้ สถานศึกษาควรมีระบบการจัดเก็บ ติดตาม รายงานผลข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยใช้
แอพพลิเคช่ันต่างๆ  จัดท าโครงการให้ชมรมศิษย์เก่าของสถานศึกษามาร่วมกิจกรรมกับรุ่นน้องให้มากขึ้น  
เผยแพร่ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพผ่านส่ือต่างๆ  ส่งเสริมผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้ประกอบอาชีพอิสระ   ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และมอบโล่ และเกียรติบัตรให้ผู้เรียนท่ีเป็นศิษย์เก่าท่ีมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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- จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะของมำตรฐำนที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา มีดังนี้  สถานศึกษา
ควรมีการพัฒนารายวิชา หรือ กลุ่มวิชา  หรือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในรายวิชา ตามสาขา S-Curve หรือ 
New S-Curve   จัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียน   ส่งเสริม
วิธีการให้หลากหลายในการท่ีผู้เรียนทุกคนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อ
สถานศึกษา ครอบครัว  ชุมชน และสังคม   สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน และผู้ปกครองรับรู้ รับทราบบทบาท
หน้าท่ีของตนเองรวมท้ังเพิ่มงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพระบบดูแลผู้เรียนให้มากขึ้น    
รวมท้ังสถานศึกษาควรสนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้าน
การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดให้มากขึ้น  เช่น การศึกษาดูงาน การ
พัฒนาส่ือการสอน และเพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาชีพ 

 

            - จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะของมำตรฐำนที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีดังนี้  
สถานศึกษาควรมี  การให้ความรู้ ความเข้าใจกับสถานประกอบการในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี   พัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชน บุคคล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
การพัฒนาท่ีมีคุณภาพ และยั่งยืน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการเรียนรู้กับทุกภาคส่วน  จัดการฝึกอบรมเพิ่ม
ความรู้  และสนับสนุนการท าวิจัย พัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ให้เพิ่มมากขึ้น   พัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสม  และหลากหลายต่อความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนหรือประชาชนท่ัวไปอยากเรียนอะไรต้อง
ได้เรียน 
 
 
 
 

 
 

 


