ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ ประจาปีการศึกษา 2558
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
2
ปรับปรุง
4
ดี

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

2
5
5
33
4.13
4
4
5
5
5
23
4.60
5
4
4
5
5
4
5

ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา ปีการศึกษา 2558

116

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
5
ดีมาก
3
พอใช้
3
พอใช้
4
ดี
52
4.33
ดี
5
ดีมาก
5
5.00
ดีมาก
4
ดี
4
ดี
8
4.00
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
20
5.00
ดีมาก
5
ดีมาก
3
พอใช้
8
4.00
ดี
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เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน
2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม

ใช่
 ใช่


 ไม่ใช่√
ไม่ใช่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
2.1 จุดเด่น (ภาพรวมของสถานศึกษาทีส่ นับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป)
1) วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีการติดตามผลการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่วิทยาลัยฯ พบว่านักเรียน
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
2) วิทยาลัยฯ จัดให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานภายในวิทยาลัยฯ ก่อนออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการจริง มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ มี
การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ
3) ครูทุกคน จัดทา ดาเนินการสอน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณ ลัก ษณะอั น พึ ง ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงทุ ก รายวิขาที่ ส อน และครูทุ ก คน วัดและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพรายวิชาที่สอน และได้นาผล
จากการวัดและประเมิ นผลไปใช้ในการพั ฒ นาสมรรถนะผู้เรียนที่ มุ่ งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูร ณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน
4) การออกฝึกงานของนักศึกษา จัดได้อย่างเป็นระบบ มีการคัดเลือกสถานประกอบการ
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนออกฝึกงาน การออกนิเทศการฝึกงาน การวัดผล รวมถึง มีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนา
ผลไปปรับปรุงโดยเชิญชวนสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการสัมมนา
5) วิทยาลัยฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
จัดให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการสถานศึก ษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง ด าเนิ นการให้ ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับ สถานศึกษาและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิบั ติ ง านของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
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6) ผู้บริหารนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการวางแผนและการกระจาย
อานาจให้กับ ผู้บริหารและครูอ าจารย์ภายในวิทยาลัย มีระบบการกระจายข้อมู ล และระบบสื่อสารภายใน
วิทยาลัยที่สะดวกรวดเร็วโดยใช้ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
7) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบสารอง
ข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูล
8) วิทยาลัยฯ ได้จัดการระบบดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์
ที่ป รึกษาจะพบกั บ ผู้เรียนทุ ก เช้าก่ อ นเข้าห้องเรียน มีก ารแจ้งผู้ป กครองเกี่ ยวกั บ การมาเรียนของนัก เรียน
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาในทันท่วงที
9) วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน จึงทาให้แก้ปัญหาในการดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
10) วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสถานศึกษา ให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนใกล้เคียง และบริการชุมชนนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และได้รับความร่วมมือจาก
โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างดี
11) วิ ท ยาลั ย ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป ลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งกาหนดเป็นแผนงาน โครงการ และชี้แจงให้ครูและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ
และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิ จกรรม การปลูกฝัง จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทู นพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และท าการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิ จกรรมเพื่อ นาผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ โดยครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาทุกคนในสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินผลการดาเนินการ
12) วิท ยาลั ย ฯ ได้จั ดกิ จ กรรมที่ เ น้ นให้ นัก ศึก ษาได้ เข้ าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อ ส่ งเสริ ม
สิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสะอาด ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อมในสถานศึกษา โครงการปลูกป่าชายเลน
โครงการพัฒ นาวัด - สถานปฏิบัติธรรม โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาดสมิ หลา โครงการเชิญ ผู้นาทาง
ศาสนามาให้ความรู้ (ศาสนาพุท ธ และศาสนาอิสลาม) โครงการแนะน าอาชีพการผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โครงการแนะนาอาชีพจากภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น และจัดให้ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศโดยใช้หลักการเศรษฐกิ จ
พอเพียงและได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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13) วิท ยาลัยฯ จัดให้มีกิ จกรรมต่าง ๆ ทางด้านกี ฬาและนันทนาการ โดยเน้นให้ นัก เรียน
นักศึกษาทุก คนมี ส่วนร่วมในกิจ กรรมต่าง ๆที่ จัดขึ้น เพื่อจะได้รับ การปลูก ฝังคุณธรรม และจริยธรรม ให้มี
จิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการจัดกิจกรรมให้ นักเรียน นักศึกษาได้ออกกาลังกายใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นกิจกรรมที่ทาให้ นักเรียน นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เพื่อ
ห่างไกลยาเสพติดด้วย
14) วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การ
ดาเนินการตามแผนการประกันคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายใน การประเมิน
คุณภาพภายนอกและการพั ฒ นาคุณภาพผลจากการประเมิ นคุณภาพภายในและภายนอก ให้มี ก ารนาไป
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนามาจัดทากลยุทธ์และแผนพัฒนา และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบในภารกิจนั้นไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.2. จุดที่ต้องพัฒนา (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับ
คุณภาพต่ากว่าดี)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อยู่ในเกณฑ์ต่า ทาง
วิทยาลัยฯ จึงจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ทปี่ รึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ให้ทราบถึง
ความสาคัญของการทดสอบ และจัดตารางสอนติวเพื่อเตรียมความพร้อม จัดประชุมนักเรียนระดับ ปวช.3
และนักศึกษาระดับ ปวส.2 แจ้งถึงความสาคัญในการทดสอบระดับชาติ เพื่อเป็นกระตุ้น
2) นักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเป็นจานวนมาก ทาให้จานวนนักเรียน นักศึกษาทีจ่ บ
หลักสูตรน้อย เนื่องจากปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว และปัญหาเศรษฐกิจ
3) การดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอืน่ หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกให้ตรงกับสาขา
วิชาชีพ ค่อนข้างยาก
4) วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการใช้งบประมาณให้ได้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
โดยการใช้งบประมาณในทุกกิจกรรมหวังประโยชน์ให้กับผู้เรียนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาที่มี
คุณภาพและออกไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้นาผลงาน ออกจาหน่าย
ในท้องตลาด
5) วิทยาลัยฯ ยังขาดข้อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่ได้รบั รางวัล
หรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ
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3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่ อ ให้การพั ฒ นาการจัดการศึก ษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยฯ ได้กาหนด
แนวทาง การพัฒ นาสถานศึกษาในอนาคตที่ ต้องแก้ไขปัญ หาจุดที่ต้องพัฒ นาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ใน
รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม พอสรุปในภาพรวมดังต่อไปนี้
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
1.1 โครงการสอนเสริมเพิ่มระดับผลการเรียน
1.2 โครงการเตรียมพร้อมเพื่อทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-NET)
1.3 โครงการแนะแนวสัญจรสายอาชีพ
1.4 โครงการจัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
1.5 โครงการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากร นักเรียน และนักศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
2.1 โครงการเขียนแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนาผลจากการบันทึกหลังการสอนมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.3 โครงการส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกและทาความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
3.1 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ
3.3 โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ
3.4 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ
4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
4.1 โครงการสอนวิชาชีพสู่สถานศึกษา
4.2 โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
5.1 โครงการวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ สาหรับครูผสู้ อน
5.2 โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยสาหรับผู้เรียน
5.3 โครงการจัดแสดง-การประกวดนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ได้แก่โครงการ
ดังต่อไปนี้
6.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
6.2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย
6.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอาสาพัฒนา
6.4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ
6.5 โครงการป้องกันและแก้ไขสารเสพติด สือ่ ลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาวิวาทใน
สถานศึกษา
6.6 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้
7.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ
7.2 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
7.3 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
7.4 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมจากการประเมิน
ภายนอก
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