๑๖๘

ตอนที่ ๔
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ สรุ ปได้ดงั นี้
๔.๑.๑ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดีมาก เรี ยงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๒,๑.๔
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๙, ๓.๑๒
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑,๖.๒, ๖.๓, ๖.๔
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗. ๑
๔.๑.๒ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุ ง
เรี ยงตามลาดับดังนี้
-ไม่มี๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับปรับปรุ งเร่ งด่วน
เรี ยงตามลาดับดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕,๑.๗
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตในรู ปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้ที่ต้องปรับปรุง/ปรับปรุงเร่ งด่ วน โครงการ/กิจกรรม/งาน
มาตรฐานที่๑ ตัวบ่งชี้ที่๕ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
งานส่งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านวิชาการ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติข้ นึ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่๑ ตัวบ่งชี้ที่๗ร้อยละของผูส้ าเร็ จ
งานส่งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านวิชาการ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๓.๑ ความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านวิทยากรในการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรหลักสูตร
ท้องถิ่น เช่นปราชญ์ชาวบ้าน
๔.๓.๒ ความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยจัดหาบุคลากรครู หมวดพื้นฐานสามัญ เช่นหมวด
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาชีพ เช่นการจัดการโลจิสติกส์ เพราะครู ส่วนใหญ่ไปสอบบรรจุ
เพื่อต้องการเป็ นครู รัฐบาล
๔.๓.๓ สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการจัดทาแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนตามหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง
๔.๓.๔ ควรยกเลิกการสอบวีเนต และใช้การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อเป็ นการลดความ
ซ้ าซ้อนในการสอบ เพราะการสอบของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาต้องวัดความรู้จริ ง และเป็ นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ
๔.๓.๕ ควรใช้คะแนนวีเนตเป็ นการต่อยอดในการศึกษาระดับสูงต่อไป
๔.๓.๖ ครู และผูบ้ ริ หารแต่ละสถานบันการศึกษามีภาระงานในการทาเอกสารตรวจประเมิน สม
ศ. อยากให้รัฐลดภาระงานครู ถ้าจะมี สมศ. ควรมาประเมินสถานศึกษาตามสภาพจริ งที่เป็ นอยู่ มี
ตัวบ่งชี้ง่ายๆ ได้แก่ ครู ต้งั ใจและสอนดี เด็กดี อาคารสถานที่ดีและบริ หารจัดการดี อย่าต้องให้
สถานศึกษาต้องเก็บตัวเลขมากมายเหมือนทุกวันนี้
๔.๓.๗ ต้องการให้รัฐส่งเสริ มด้านจัดอบรมวิธีสอน แบบหวังผลพัฒนาการสอนให้ง่าย สั้น
และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมสนับสนุนเรื่ องหนังสือและสื่ อการเรี ยนการสอน
๔.๓.๘ ขอความร่ วมมือในด้านการเป็ นวิทยากรหรื อเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้ ได้แก่ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เช่นศิลปิ นพื้นบ้าน ช่างทอผ้า ช่างจักสาน ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างตัด
ผม ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึ่งเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้อย่างดียงิ่ จะ
ดาเนินการได้โดยเชิญมาเป็ นวิทยากรหรื อให้ผเู้ รี ยนไปศึกษาฝึ กงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้
๔.๓.๘ ขอความร่ วมมือในด้านทุนทรัพย์ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์จากชุมชน เช่นขอบริ จาคเงินจาก
ธนาคาร บริ ษทั ห้างร้าน ในชุมชนเพื่อนามาใช้จ่ายในสถานศึกษาหรื อเป็ นเงินทุนสาหรับผูเ้ รี ยนที่
ยากจน ขอบริ จาคหนังสือเครื่ องเขียนจากสานักพิมพ์ ร้านจาหน่ายเครื่ องเขียนแบบเรี ยน ขอบริ จาค
ข้าวสาร ผัก ผลไม้ไข่ไก่ จากประชาชน ในชุมชนเพื่อนามาทาอาหารกลางวันแก่ผเู้ รี ยนใน
สถานศึกษาในช่วงที่ทากิจกรรมด้านการบริ การวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
๔.๓.๙ ช่วยเหลือจากภาครัฐในการส่งเสริ มกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมคุม้ กัน
ปัญหาสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
๔.๓.๑๐ ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในการจัดอบรมพัฒนาครู ในสายอาชีพ

๔.๓.๑๑ ต้องการให้ภาครัฐจัดอบรมเกี่ยวกับงานประกันโดยเปิ ดโอกาสให้ครู และบุคลากร
สายงานอื่นๆ นอกเหนือจากสายงานประกันคุณภาพ เพื่อให้ครู และบุคลากรในสายงานอื่นๆ มารับ
ความรู้งานด้านประกันคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3
คะแนน
2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม

ใช่




ใช่



ไม่ใช่
ไม่ใช่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน

2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
2.1. จุดเด่น (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้
ระดับคุณภาพดีข้ ึนไป)
1. สถานศึกษามีกลไกลบุคลากร้านประกันประกันคุณภาพที่ทาให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ ึนมีผรู้ ับผิดชอบที่
ชัดเจนและมีการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาอยูใ่ นแหล่งอุตสาหกรรม ทาให้เกิดความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการในการทาความร่ วมมือ ประสานประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนอาจารย์ผสู้ อน และการระดม
ทรัพยากรต่างๆ เช่น การฝึ กประสบการณ์จริ งของนักศึกษา การแสวงหาข้อมูลในการทาโครงการ
โครงงาน งาน วิจยั ของอาจารย์ และสถานศึกษา การเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ และ
การเข้าศึกษาในแหล่งรี ยนรู้จริ ง เป็ นต้น
3. สถานศึกษาเป็ นที่ยอมรับจากประชาชน ผูป้ กครอง และชุมชนบริ เวณ
สถานศึกษาโดยผลงานที่เด่นชัดคือการจัดกิจกรรรมโดยมุ่งบริ การวิชาการ/วิชาชีพ ที่มีคุณภาพแก่
สังคม โดยการนาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดการพึงพอใจสูงสุด
2.2. จุดที่ตอ้ งพัฒนา (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้
ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
1. ผลการสอบ V-NET มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบในระดับชาติต่า อยูใ่ น
ระดับที่ไม่ดีตอ้ งปรับปรุ งเร่ งด่วน ดังนั้นวิทยาลัยต้องจัดทามาตรการส่งเสริ มสนับสนุนให้มีคุณภาพ

มากยิง่ ขึ้นเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะด้านวิชาสามัญ ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ที่สามารถไปทดสอบใน
ระดับชาติได้คะแนนเฉลี่ยเป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเข้า มีจานวนน้อย ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนแรกเข้า ดังนั้นวิทยาลัยต้อดาเนินปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน เพื่อหาแนวทางใน
การลดจานวนผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน การลาออก หรื อ ลดสาเหตุต่างๆ เพื่อทาให้ยอดผูส้ าเร็ จมี
จานวนที่ใกล้เคียงกับยอดแรกเข้ามากที่สุด
3. วิทยาลัยต้องส่งเสริ มและสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาโดยให้ทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ตลอดจนดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรื อ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
4. วิทยาลัยต้องดาเนินการวางแผนงานด้านงบประมาณให้มีรายได้หรื อมีมลู ค่า
ของผลผลิตผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการจัดการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ25ของค่าวัสดุ
ฝึ ก
5. วิทยาลัยต้องส่งเสริ มให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ บรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา ควร
กาหนดแนวทาง การพัฒ นาสถานศึกษาในอนาคตที่ต ้องแก้ไขปั ญหาจุด ที่ ตอ้ งพัฒนาและเสริ ม
จุดเด่นให้ดียงิ่ ขึ้น ตังต่อไปนี้
1.จัดทามาตรการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะด้านกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.จัดทามาตรการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ ครู ทาผลงานงานวิจยั โครงการ โครงงาน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารนาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัลได้
3. วางแผนงานแก้ไข ควบคุม การลาออกกลางคัน ของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ เพื่อลด
ยอดนักศึกษาออกกลางคัน ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของแผนบริ หารความเสี่ยง
4. วางแผนด้านงบประมาณ เพื่อส่งเสริ ม และสนับสนุนในด้านการพัฒนาครู
พัฒนาผลงาน ของครู และผูเ้ รี ยน เพื่อให้ระดับคุณภาพในการบริ หารงานการเงินและงบประมาณ
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษากาหนด

ภาคผนวก

คณะผู้จดั ทา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
คณะทางาน
1.
ดร.หนึ่งฤทัย อินทเศียร
2.
ดร.เขมวิทย์ บุญจิตสิทธิ์ศกั ดิ์
3.
นางจุฑามาส เซี่ยมอวยไชย
4.
นางสุรีพร อ่อนแย้ม
5.
นางสาวมณเฑียนทิพย์ พุทธตรัส
6.
นางสาวกนกลักษณ์ สายนที
7.
นางอาพร ทองฉวี
8.
นางสาววงเดือน พูลสวัสดิ์
9.
นางสาวอัญชลี แผ่นทองประเสริ ฐ
10.
นางสาวลาวัลย์ วรรณชนะ
11.
นางสาวละออง ช่างไม้
12.
นางสาวกชพร มธุรส
13.
นายธนเสฏฐ์ อาษา
14.
นางบุญนภัส ริ นทร์คา
15.
นางนภาพร จิรธนาวณิ ช
16.
นางอรชพร นันชัย

ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรี ราชา
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

