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ความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา จากผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ที่สะท้อนความสาเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 6 มาตรฐาน 23 บ่งชี้ มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน
บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ทั้ง 6 มาตรฐาน คะแนนประเมินในภาพรวมเฉลี่ย 75.83 ระดับการประเมิน ดี และได้วิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และทิศทางการพัฒนาในอนาคตไว้อย่างสมบูรณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 4 ส่วน ของเอกสาร เห็นชอบในทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่กาหนด
โดยมอบหมายให้ดาเนินการตามทิศทางที่กาหนดในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบ
(นายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่......... เดือน.................. พ.ศ. ...........
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คานา
ตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
โดยกาหนดให้ต้องมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตราการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงต้องจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองประจาปี และเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ภาคี
เครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงเพื่อนาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
ในการนี้เพื่อเป็ น การดาเนิ นงานให้ส อดคล้ องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อตรวจประเมิน
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานประจาปีร่วมกับ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาได้ดาเนินการ และสรุปผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและผู้รับบริการ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ใช้มุมมองโดยปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพความ
เป็นจริงของสถานศึกษา โดยคานึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาให้มากที่สุด
คณะกรรมการประเมินได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา
รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เพื่อยืนยันสภาพการดาเนินงานจริงของสถานศึกษาทาให้การตรวจประเมิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการประเมินขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
คณะกรรมการประเมิน หวังว่าอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะได้นาผลการ
ประเมินนี้ไปใช้ในการรักษาจุดเด่น และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และนาไปสู่การพัฒนา
ผลงานในทุกพันธกิจ ตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาต่อไป
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตุลาคม 2562

รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | 0

สารบั ญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ก
ข
ง

1.1 ชื่อสถานศึกษา
1.2 สังกัด
1.3 ประวัติความเป็นมา
1.4 ทาเนียบผู้บริหาร
1.5 สถานที่ตั้ง
1.6 สัญลักษณ์ประจาสถานศึกษา
1.7 การให้บริการ
1.8 สภาพชุมชน
1.9 โครงการสถานศึกษา
1.10 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
1.11 บุคลากรและอัตรากาลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.12 จานวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ (ปีปัจจุบัน)
1.13 งบประมาณที่ได้รับ
1.14 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
1.15 เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน/และโครงการ/กิจกรรม ดีเด่นของสถานศึกษา
1.16 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ผ่านมา
บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
2.2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.3 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
2.5 เป้าหมายความสาเร็จรายมาตรฐาน
2.6 ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
2.7 สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา

2
2
2
4
5
6
6
7
9
10
11
12
12
13
17
18
26
39
30
34
43
43
44

รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | ข

สารบั ญ (ต่อ )
หน้า
บทที่ 3 ผลการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2562
3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
3.2 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ
3.3 มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา
3.4 มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา
3.5 มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
3.6 มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม
บทที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมของสถานศึกษา
4.2 การสรุปผลการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ฯ
4.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.4 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
4.5 ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ภาคผนวก
ก มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
- มาตรฐานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- คณะทางานจัดทาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการการจัดส่งรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ด้วยระบบออนไลน์
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คณะผู้จัดทา
- คณะผู้จัดทา

46
48
50
52
54
55
59
65
68
69
69

71
74

83

รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | ค

บทสรุ ปสาหรั บผู้ บริ ห าร
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คาย่อตามพระราชกิจจานุเบกษา “อวท.”
ตั้งอยู่เลขที่ 181 ถนนเลียบทางรถไฟคลองวาฬ-หว้ากอ หมู่ที่ 4 ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรี ขัน ธ์ รหั ส ไปรษณีย์ 77000 โทรศัพท์ :0-3266-1726, 0-3266-1104 โทรสาร: 0-3266-1727, E-mail :
waghor2411@waghor.go.th Website : www.waghor.go.th สั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุด เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย มี บุคลากรสายบริหาร 1
คน ข้าราชการครู 10 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน ลูกจ้างประจา 4 คน พนักงานราชการ 46 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4
คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ 21 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 87 คน โดยผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามราย
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของสานักงาน กศน. สามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษาโดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ของสถานศึกษา มีดังนี้
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 75.83 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมิน
เท่ากับ 29.00 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) พบว่า
มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากั บ 21.00 มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ
7.20 มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.63 มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์
ของสถานศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 6.00 และ มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม พบว่า มีค่าคะแนน
ผลการประเมินเท่ากับ 8.00
สรุปผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ทั้ง 4 ด้าน
สรุปผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ทั้ง 4 ด้าน ของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มาตรฐานด้านที่ 1 มีค่า
คะแนน 40.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานด้านที่ 2 มีค่าคะแนน 10.20 อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ มาตรฐานด้านที่
3 มีค่าคะแนน 18.60 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และมาตรฐานด้านที่ 4 มีค่าคะแนน 4.63 อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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 จุดเด่น
1. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่มี
หลักสูตรชัดเจน สนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียนทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เรียนและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดย
พิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค่ายและความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาตามอัธยาศัย
2. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดทาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ย้อนหลังจานวน 3 ปี (ปี 61, 60 และ 59) และมีการ
ประเมินโดยต้นสังกัด จานวน 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2561 โดยบุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคาสั่งและปฏิทินการจัดทาระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาโดยมีหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
3. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาในด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้
ร่ ว มกัน จั ดตั้งห้ องเรี ย นสี เขีย ว (Green Learning Room) ที่ฐ านเปิดโลกพลั งงาน โดยมีบุคลากรของ อวท. เป็นผู้ จัด
กิจกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนและมีส่วนร่วมในผลการดาเนินงานการ
ติดตามผลและการสนับสนุนงบประมาณบารุงรักษาอุปกรณ์การจัดกิจกรรมทุกปี
 จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนา ไม่เคยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้า
มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาในหลักสูตรขาดการบูรณาการเข้ากับสภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ และชุมชน
2. ควรมีการนิเทศและติดตามผล ขาดการนาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุง
พัฒนาการบริหารองค์กร ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร/สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสามารถ
นามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
3. ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่ าง
ต่อเนื่อง และจัดทารายงานการประเมินตนเองที่เชื่อถือได้ ครอบคุลมพันธกิจ สะท้อนผลการดาเนินงาน วิเคราะห์จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
4. ควรมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ชุมชนและบุคลากร ในการตรวจสอบ ทบทว น
อัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นการดาเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ

รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | จ

บทสรุ ปสาหรั บผู้ บริ ห าร (ต่อ )

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
1. สถานศึกษาควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทาหลักสูตร ฐานการเรียนรู้ และโครงการที่
สามารถนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพและนาใช้ในชีวิตประจาวันในระดับดีขึ้นไป
2. ควรให้ผู้สอนจัดเก็บผลงานของผู้เรียน/ผู้รับบริการที่เป็นเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3. สถานศึกษาควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการ
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน
4. ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สอนมีคุณวุฒิเพิ่มเติมตามเนื้อหาหลักสูตรอย่างเหมาะสม
5. ควรจัดการอบรมพัฒนาผู้สอนให้มีทักษะและเทคนิคถ่ายทอดความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
พัฒนาตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนทั้งกาย วาจา และจิตใจ
6. ให้ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เช่น การออกแบบใบ
งาน แบบทดสอบการเรียนรู้ฐาน/กิจกรรมต่างๆ และแบบประเมินฐาน/กิจกรรมต่างๆ
7. ให้ผู้สอนมีการบันทึกผลการเรียนรู้หลังการสอนทุกครั้ง และนาผลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียน/ผู้รับบริการในครั้งต่อไป
8. ควรให้ผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาตนเองของผู้สอนในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
9. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร/สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสามารถนามาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรได้ต่อไป ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีการติดตาม กากับ ประเมินผลแนะนาผลการประเมิน
ไปพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
10. ควรนาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุง พัฒนาการบริหารองค์กร
11. สถานศึกษาควรจั ดให้ มีการนิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงาน สามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ อย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA
12. ควรมีการตรวจสอบ ทบทวน อัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นการดาเนินงานทุกปี อย่ าง
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
13. มีการติดตาม กากับ ประเมินผลแนะนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร
และผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อไป
14. ควรมีการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาให้ละเอียดทุกด้านเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียนต่อไป
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15. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอบรมศึกษาดูงานในด้านวิทยาศาสตร์ และการ
ให้บริการให้มากขึ้น เช่น ศึกษาดูงานต่างประเทศ และอบรมสัมมนาด้านการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
ประสบความสาเร็จ
16. ควรใช้หน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนดาเนินงาน ตลอดจนสรุปประเมินผล
17. ควรมีการบูรณาการสถานศึกษาควบคู่กับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่อไป
18. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ
19. ควรมีการปรับปรุงนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่
 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นาข้อมูลจากผลการประเมินตนเองและ
ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อกาหนดเป็นทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาได้ ดังนี้
1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมกับภาคีเครือข่าย ร่วมวางแผนด้านการจัดการการศึกษาต่อเนื่องและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยที่ชัดเจน เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมจัดการศึกษาต่อเนื่องและ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อการ
พัฒนาให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้านเครือข่าย
2. สถานศึกษาควรมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของ
ผู้เรียน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรให้คาแนะนาและร่วมดาเนินการ
3. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน โดยการอบรม/พัฒนาบุคลากร อวท.ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ มีทักษะ ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์จุดเน้นการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
5. สถานศึกษาควรให้ความสาคัญและสานสัมพันธ์กับหน่วยงานข้างเคียง และชุมชน ประสานกับองค์กร/หน่วยงาน
ต่างๆ ประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเสริม มีส่วนร่วมในการวางแผน
ดาเนินงาน ตลอดจนสรุปประเมินผล
6. สถานศึกษาควรมีการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาให้ละเอียดทุกด้าน เพื่อยกระดับให้เป็นสถานศึกษาชั้นนา
และในระดับสากลต่อไป และมีการบูรณาการสถานศึกษาควบคู่กับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและประเทศ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวต่อไป
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
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บทที่ 1 ข้อมู ลทั่ว ไปของสถานศึ ก ษา
1.1 ชื่อสถานศึกษา
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดอานาจและหน้าที่ของ
สถานศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรียกโดยย่อว่า อวท.
1.2 สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ประวัติความเป็นมา
หว้ากอเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีต คือหมู่บ้านเล็กๆห่างจากตัวประจวบคีรีขันธ์
ประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นป่ารกทึบเลียบแนวชายฝั่งทะเล ซึ่งชุกชุมไปด้วยไข้ป่า ณ ที่แห่งนี้
คือสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ของไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่ หั ว
รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดาเนินมา พิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ซึ่งพระองค์ได้ทรง
คานวณและประกาศไว้ ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันอังคารเดือน 10
ขึ้น 1 ค่า ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ซึ่งเทียบกับปฏิทิน
ทางระบบสุริยะคติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 มองเห็นได้ตั้งแต่อาเภอปราณบุรี ลง
ไปถึงจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะที่บ้านหว้ากอ จะเห็นดวงจันทร์เข้าจับดวงอาทิตย์จากทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วออกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยคราสเริ่มจับเวลา 10 นาฬิกา 4 นาที จับเต็มดวงเวลา 11
นาฬิกา 36 นาที 20 วินาที กินเวลานาน 6 นาที 45 วินาที คราสคลายออกเวลา 13 นาฬิกา 37 นาที 45 วินาที ซึ่ง
พระองค์ทรงคานวณโดยใช้หลักวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงและดาราศาสตร์ที่พระองค์ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง
เพื่ออนุรักษ์พื้นที่อันมีความสาคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ ให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงบุกเบิกนาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สู่ประเทศไทย และเพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งการ
เรียนรู้และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จึงมีการนาเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติ
จัดตั้ง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2532 โดยมี ฯพณฯ ท่านนายกรัฐ มนตรี (พลเอกชาติช าย ชุณหะวัณ ) ลงนามคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระยะเวลาด าเนิ น งานโครงการ ระหว่ า งปี พ.ศ.2533-2538 วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2533 ได้รับพระมหากรุณาธิ คุ ณ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ า กอ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ” เขี ย นเป็ น ภาษาอั ง กฤษว่ า “King Mongkut Memorial Park of Science and
Technology” ซึ่งปัจจุบัน เรียกโดยย่อว่า อวท.
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15 พฤษภาคม 2533 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้า
กอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน มาให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนเป็นเจ้าของโครงการ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2533 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งสานักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง และวันที่ 16 มิถุนายน 2535 กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ประกาศจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดส่วนกลางเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้ง นายชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ เป็นผู้อานวยการคนแรก ต่อมามีคาสั่งให้ นายนิคม ทอง
พิทักษ์ มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2542
วันที่ 17 สิ งหาคม พุทธศักราช 2543 สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอเจ้ าฟ้ า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าหว้ากอ ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการพัฒนามาเป็นลาดับ และทุกๆวันที่ 18 สิงหาคม ของ
ทุกปี จะมีพิธีถวายราชสักการะแด่ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระองค์ท่านเสมอมา

ต่อมามีคาสั่งให้ นายประเสริฐ หอมดี มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2543 ถึง มีนาคม 2551
นายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์ มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้า กอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2555
นายประกิ ต จั น ทร์ ศ รี ด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการอุ ท ยานวิ ทยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2558
ว่าที่ ร.ต.วรวงศ์ กาญจนวงศ์ มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึง 15 กรกฎาคม 2559
ว่าที่ ร.ท.ชานาญ เรียนเลิศอนันต์ มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้า กอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560
นายเบญจพล พาลี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง ปัจจุบัน

รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | 3

1.4 ทาเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหำร

นายชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ อวท. ลาดับที่ 1
(ดารงตาแหน่ง มิถุนายน 2536 – เมษายน 2542)

นายประเสริฐ หอมดี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ อวท. ลาดับที่ 3
(ดารงตาแหน่ง ตุลาคม 2543 – มีนาคม 2551)

นายนิคม ทองพิทักษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ อวท. ลาดับที่ 2
(ดารงตาแหน่ง เมษายน 2542 – กันยายน 2543)

นายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ อวท. ลาดับที่ 4
(ดารงตาแหน่ง มีนาคม 2551 – กันยายน 2555)
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นายประกิต จันทร์ศรี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ อวท. ลาดับที่ 5
(ดารงตาแหน่ง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2558)

ว่าที่ ร.ต.วรวงศ์ กาญจนวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ อวท. ลาดับที่ 6
(ดารงตาแหน่ง พฤศจิกายน 2558 - กรกฎาคม 2559)

ว่าที่ ร.ท.ชานาญ เรียนเลิศอนันต์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ อวท. ลาดับที่ 7
(ดารงตาแหน่ง 21 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)

นายเบญจพล พาลี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ อวท. ลาดับที่ 8
(ดารงตาแหน่ง 1 กันยายน 2560 ถึง ปัจจุบัน)

1.5 สถานที่ตั้ง
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 4 ถนนเลียบทาง
รถไฟคลองวาฬ-หว้ากอ ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
ระยะทางห่างจากอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร
ต.คลองวาฬ (ถนนเพชรเกษม) อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 335-336 รายละเอียดแผนผังของ อวท.
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ประมาณ 485 ไร่ 1 งาน 56.2
ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ เส้นทางรถไฟ (กรุงเทพ-สายใต้) ติดเขตอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย ติดเขตอาเภอทับสะแก
ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย บ้านคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ติดต่อกับ เส้นทางรถไฟ(กรุงเทพ-สายใต้) โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
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ภาพที่ 1.1 : แผนผังอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่มา : งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอานวยการ อวท.
1.6 สัญลักษณ์ประจาสถานศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจา : อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 1.2 : ตราสัญลักษณ์ประจา อวท.
ที่มา : http://www.waghor.go.th/newweb/home/index.php
1.7 การให้บริการ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–16.00 น. ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าหว้ากอ
มีการแสดงโชว์ดาน้าให้อาหารปลา 2 ช่วง คือ
ช่วงเช้า 11.00 น. บริเวณอุโมงค์ปลา
ช่วงบ่าย 14.00 น. บริเวณ BIG TANK
กรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหว้ากอ หรือศึกษาฐานการเรียนรู้ให้สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์
0-3266-1726, 0-3266-1098, 0-3266-1104 หรือที่ www.waghor.go.th /E-mail : waghor2411@waghor.go.th
การติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0-3266-1726, 0-3266-1098, 0-3266-1104
โทรสาร : 0-3266-1727
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : waghor2411@waghor.go.th
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1.8 สภาพชุมชน
1. สภาพท้องถิ่น : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นจังหวัดในภาคกลางตามการแบ่งการปกครองของประเทศไทย ในขณะที่การแบ่งทางภูมิศาสตร์จัดเป็น
จังหวัดในภาคตะวันตก และการแบ่งทางอุตุนิยมวิทยาจัดเป็นจังหวัด ภาคใต้ตอนบนมีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
 ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า
ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตรมีส่วนที่
แคบที่สุ ดของประเทศอยู่ ในเขตตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่าประมาณ
12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,999
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4-6 ชั่วโมง
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อาเภอ 48 ตาบล 388 หมู่บ้าน
1. อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
2. อาเภอกุยบุรี
3. อาเภอทับสะแก
4. อาเภอบางสะพาน
5. อาเภอบางสะพานน้อย
6. อาเภอปราณบุรี
7. อาเภอหัวหิน
8. อาเภอสามร้อยยอด

ภาพที่ 1.3 : การปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 1.4 : ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่มา : http://www.prachuapkhirikhan.go.th
คาขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
"เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวย สด หาด เขา ถ้า งามล้าน้าใจ"
2. สภาพท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตาบลคลองวาฬ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านหว้าโทน ซึ่งอยู่ในเขต
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองวาฬ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,321 คน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2
บ้านหนองหิน หมู่ 3 บ้านทางหวาย หมู่ 4 บ้านหว้าโทน หมู่ 5 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร หมู่ 7 บ้านสวนขวัญ หมู่
8 บ้านนาทอง และหมู่ 9 บ้านหนองน้าขาว

ภาพที่ 1.5 : ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตาบลคลองวาฬ
ที่มา : http://www.klongwan.go.th/html/new-menu-4.asp
ชุมชนส่วนใหญ่ยังคงดาเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายในสังคมเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เป็นชุมชนที่
มีผู้คนพื้นเพเดิมและต่างถิ่นเข้ามาอยู่หลากหลาย เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยในลักษณะเครือญาติส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ความรักความสามัคคีในสังคม พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ด้านอาชีพของประชาชนในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่ สวนมะพร้าว สวน
ปาล์ ม สวนมะม่ ว ง ไร่ สั บ ปะรด การปศุ สั ต ว์ ได้ แ ก่ การเลี้ ย งโคนม โคเนื้ อ และการท าประมง (ที่ ม า :
http://www.klongwan.go.th)
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1.9 โครงสร้างสถานศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงสร้างการ
บริหารออกเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียดดังภาพ

ภาพที่ 1.6 : โครงสร้างการบริหารงานของ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มา : http://www.waghor.go.th/newweb/structure/index.php ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 2562
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1.10 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
1. นายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้าราชการบานาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ

2. นายชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์

ข้าราชการบานาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

3. พระศรีปริยัติเมธี

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4. นางอัจฉรีย์ บัวงาม

ข้าราชการบานาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

5. นายฉลองศักดิ์ บุญช่วย

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง

6. พ.ต.อ.อรัญ โตยิ่ง

รองป้องกันป้องปราบปรามสถานีตารวจคลองวาฬ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง

7. นายอนุกูล ไทยถานันดร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข

8. นางนิดา ธรรมาเจริญราช

ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. นายเบญจพล พาลี

ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการและเลขานุการ
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1.11 บุคลากรและอัตรากาลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีบุคลากรในสังกัด โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว รวมบุคลากรในปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้นจานวน
88 คน รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1.1 : อั ตราก าลั งในปี ง บประมาณ 2562 ของอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ พระจอมเกล้ า ณ หว้ ากอ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายละเอียด
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู (คศ.3)
ข้าราชการครู (คศ.2)
ข้าราชการครู (คศ.1)
ข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย)
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ (วุฒิปริญญาตรี)
พนักงานราชการ (วุฒิ ปวส.)
พนักงานราชการ (วุฒิ ปวท.)
พนักงานราชการ (วุฒิ ปวช.)
ลูกจ้างชั่วคราว - พนักงานบริการ (วุฒิ ปวช.)
ลูกจ้างชั่วคราว - พนักงานบริการ (วุฒิ ม.6)
ลูกจ้างชั่วคราว - พนักงานขับรถยนต์ (ป.6)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (อัตรา)
1
4
3
1
2
1
4
35
3
1
7
2
1
1
21
87

หมายเหตุ

มาช่วยราชการ
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1.12 จานวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ (ปีปัจจุบัน)
ตารางที่ 1.2 : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
1. การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
2. ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมการศึกษา
4. บริการวิชาการ
5. พิพิธภัณฑ์สัตว์นาหว้ากอ
รวม

เป้าหมาย
(คน)

ผลผลิต
(คน)

คิดเป็นร้อยละ

294,000

255,702

86.98

16,000

11,796

73.73

80,000
50,000
170,000
610,000

175,475
118,140
416,667
977,780

+219.35
+236.28
+245.10
+160.30

1.13 งบประมาณที่ได้รับ
1. เงินงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน
2562) ยกเว้น ค่าเช่ารถยนต์จั ดสรรเต็มปี แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิ ตที่ 5
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสิ้น 34,107,677.00 บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่ง
แสนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) (ที่มา : ข้อมูลจากงานแผนงานและโครงการ)
2. เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562 จานวน 8,572,393.73 บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ด
หมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) (ที่มา : ข้อมูลจากงานการเงินนอกงบประมาณ)
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1.14 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
1. แหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการฐานการเรียนรู้ 15 ฐาน
การเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม การเรียนรู้ดังนี้
1. หมวดวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฐานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานอุทยานการศึกษาพระ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และฐานโบราณสถาน
2. หมวดสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฐานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ฐานระบบนิเวศ ฐานพื้นที่ชุ่มน้า ฐานนกและแมลง ฐานทรัพย์
จากแผ่นดินและสวนหิน และฐานเกษตรและธรรมชาติศึกษา
3. หมวดเทคโนโลยี ได้แก่ ฐานอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ฐานเปิดโลกพลังงาน ฐานเปิดโลก
คอมพิวเตอร์ ฐานคมนาคมและขนส่ง และฐานวิทย์พิชิตขยะ
(ที่มา : http://www.waghor.go.th/newweb/camp/index.php) รายละเอียดดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 : แหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ฐานการเรียน
ฐานอุ ท ยานการศึ ก ษาพระบิ ด าแห่ ง
วิทยาศาสตร์ไทย
ฐานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ
ฐานโบราณสถาน
ฐานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
ฐานระบบนิเวศ
ฐานพื้นที่ชุ่มน้า
ฐานนกและแมลง
ฐานทรัพย์จากแผ่นดินและสวนหิน
ฐานเกษตรและธรรมชาติศึกษา
ฐานอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีไทย
ฐานเปิดโลกพลังงาน
ฐานเปิดโลกคอมพิวเตอร์
ฐานคมนาคมและขนส่ง
ฐานวิทย์พิชิตขยะ
รวมจานวน

ที่ตั้ง
อวท.

ผู้รับผิดชอบ
นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ

อวท.
อวท.
อวท.
อวท.
อวท.
อวท.
อวท.
อวท.
อวท.
อวท.

นางสาวปิยะกานต์ สุวรรณวัฒนะ
นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ
นางพิมรา นุชเจริญ
นางสาวลัคนา ชานาญกุล
นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์
นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา
นายจันที วินทะไชย์
นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์
นางสาวปิยะกานต์ สุวรรณวัฒนะ
นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา

อวท.
อวท.
อวท.
อวท.
15

นายสินรัตน์ แก้วนิยม
นางสาวรัตนา ผเด็จพล
นางสาวธีธิมา โกณฑา
นางสาวลัคนา ชานาญกุล
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2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นอกจากแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว ยังมีแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. นางเรณู จันทร์เพชร
2. นางสาวดรุณี ศรีบริบาล
3. นางบุษบา พร้อมเพรียงพันธ์
4. นางนิออน พันธ์แก้ว

ความรู้ความสามารถ
การทาน้าหมักชีวภาพ
การทาผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
การทาชาใบขลู่
การแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล

5. นางนกแก้ว เกตุงาม
6. นางวรรณพร ชัยณรา
7. นายนวพล สันติปราน
รวมจานวน

การแปรรูปอาหารทะเล
การทาลูกประคบ
การทาป้ายไม้แกะสลัก
7

ที่อยู่
ชุมชนหัวบ้าน
ชุมชนหัวบ้าน
ชุมชนหญ้าแก้ว
กลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล
บ้านคลองวาฬหมู่ 1 ต.คลองวาฬ
93/1 หมู่ 1 ต.คลองวาฬ
46 หมู่ 2 ต.คลองวาฬ
9 หมู่ 7 ตาบลคลองวาฬ

3. ภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 1.5 : ภาคีเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
ที่
1

ชื่อภาคีเครือข่าย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2

กิจกรรม

การประสานงาน

วันสาคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมกิจกรรม
แถลงข่าว
ประสานงาน

เทศบาลตาบลคลองวาฬ

ประเพณีวันสงกรานต์ งานครบรอบสถาปนา
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลวันเฉลิมพระชนพรรษา 5
ธันวามหาราช ประเมินครูผู้ช่วย
ประเพณีแห่เทียนพรรษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว
ประสานงาน
ขออนุเคราะห์เต๊นท์เล็ก

3

สถานีตารวจภูธรคลองวาฬ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมจัดงาน รักษาความ
ปลอดภัย ร่วมงานแถลงข่าว

4

วัดคลองวาฬพระอาราม
หลวง
สานักงานราชพัสดุจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันสาคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์

เข้าร่วมและบริจาคเงิน
ร่วมงาน
ประสานงาน

5
6
7

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โครงการพัฒนาพื้นที่พระราชทาน
ขอสนับสนุนปลานวลจันทร์
พันธุ์สัตว์น้า
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เดินวิ่งมหัศจรรย์เมือง 3 อ่าว
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี

ให้การสนับสนุนร่วมงาน
เชิญร่วมงานแถลงข่าว

ร่วมจัดงาน
เชิญร่วมงาน
ร่วมจัดงาน
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ที่
8

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อภาคีเครือข่าย
กองบิน 5

กิจกรรม

งานสดุดีวีรชน
งานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 5
งานครบรอบสถาปนา 25 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ไทย) จากัด (มหาชน)
เรียนรู้ครั้งที่ 13
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันเด็กแห่งชาติ (ร่วมสนับสนุนน้าผลไม้)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประเทศไทย ปข.
สถานีวิทยุกระจายเสียง
กิจกรรม อวท.
เรดิโอนิวส์สเตชั่น FM 104
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ตาบลคลองวาฬ
บริษัทแลคตาซอย สาขา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจวบคีรีขันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจวบคีรีขันธ์ จากัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ขวัญ
โรงเรียนอนุบาล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนกิตติคุณ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านคั่นกระได
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนศิริวิทยา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จากัด
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปข.
26 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาประจวบคีรีขันธ์

การประสานงาน
ขอสนับสนุน อวท.จัด
นิทรรศการ
ร่วมกิจกรรม ร่วมงาน
เชิญร่วมแถลงข่าว
รับ-ส่งนักศึกษา
สนับสนุนน้าอัดลม
ร่วมกิจกรรม
ร่วมงาน
เชิญร่วมงานแถลงข่าว
ร่วมประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรม อวท.
ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุน
รถพยาบาลร่วมงาน

สนับสนุนของรางวัล
ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล
ร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล
ร่วมจัดกิจกรรม

สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล
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ที่
ชื่อภาคีเครือข่าย
27 ธนาคารกรุงเทพ จากัด

กิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

การประสานงาน
ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล

28

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล
ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล
ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

(มหาชน) สาขา
ประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาประจวบฯ
ธนาคารออมสิน สาขา
ประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขา
ประจวบคีรีขันธ์
สานักงานประปาส่วนภูมิภาค
ประจวบคีรีขันธ์
บริษัททีโอที จากัด (มหาชน)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
สานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดประจวบฯ
กลุ่มสตรีแม่บ้านตาบลคลอง
วาฬ
องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองวาฬ
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

39 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สจล.)
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล
ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมสนับสนุนของรางวัล
ร่วมสนับสนุนของรางวัล

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมจัดกิจกรรมและ
สนับสนุนของรางวัล
ร่วมสนับสนุนของรางวัล

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมสนับสนุนของรางวัล

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมจัดกิจกรรม
แถลงข่าว
ประสานงาน
ร่วมจัดกิจกรรม
ประสานงาน

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้ครั้งที่ 13
กิจกรรมสะเต็มศึกษาทางไกลออนไลน์
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมจัดกิจกรรม
ประสานงาน

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมจัดกิจกรรม
ประสานงาน

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมจัดกิจกรรม
ประสานงาน

รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | 16

ที่
ชื่อภาคีเครือข่าย
43 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
44 สานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
– สบร.
45 สานักงาน กศน. และ
สานักงาน กศน.อาเภอ ในเขต
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบ และ
ชุมพร

รวมจานวน

กิจกรรม

การประสานงาน

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมจัดกิจกรรม
ประสานงาน

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมจัดกิจกรรม
ประสานงาน

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 150 ปี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมจัดกิจกรรม
ประสานงาน

45

1.15 เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา
ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ พ.ศ. 2561 ระดับดีมาก
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1.16 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ผ่านมา
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ทาเป็น (ทักษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น
การศึกษาต่อเนื่อง (ผ่านตามเกณฑ์)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีงานทาหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน
การทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)
มาตรฐานที่ 2 คุ ณ ภาพจั ด การศึ ก ษา/การให้ บ ริ ก าร
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร

น้าหนัก
(คะแนน)
35
5
5

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
31.40
ดี
4.40
ดี
4.50
ดีมาก

5

4.40

ดี

5

4.50

ดีมาก

15

13.60

ดีมาก

25

20.40

ดี

3
4

1.80
4.00

ปรับปรุง
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
และผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพของผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษา
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

3

2.40

ดี

4

4.00

ดีมาก

4

2.40

พอใช้

4

4.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3

1.80

ปรับปรุง
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1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (ต่อ)
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รวมคะแนน

10
2
2
2
2

ผลการประเมินตนเอง
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ที่ได้
8.20
ดี
2.00
ดีมาก
1.80
ดีมาก
1.20
พอใช้
2.00
ดีมาก

2

1.20

พอใช้

10
5
5
10
5

5.70
2.00
3.70
7.00
3.00

ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน
พอใช้
พอใช้
พอใช้

5

4.00

ดี

10
5

7.00
3.00

พอใช้
พอใช้

5

4.00

ดี

100

79.70

ดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินตนเอง
จากผลการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ
2561 มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้
1. สถานศึกษาควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการ
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน
2. ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สอนมีคุณวุฒิเพิ่มเติมตามเนื้อหาหลักสูตรอย่างเหมาะสม
3. ควรจัดการอบรมพัฒนาผู้สอนให้มีทักษะและเทคนิคถ่ายทอดความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
พัฒนาตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนทั้งกาย วาจา และจิตใจ
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4. ให้ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เช่น การออกแบบใบ
งาน แบบทดสอบการเรียนรู้ฐาน/กิจกรรมต่างๆ และแบบประเมินฐาน/กิจกรรมต่างๆ
5. ให้ผู้สอนมีการบันทึกผลการเรียนรู้หลังการสอนทุกครั้ง และนาผลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียน/ผู้รับบริการในครั้งต่อไป
6. ควรให้ผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาตนเองของผู้สอนใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
7. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร/สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสามารถนามาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรได้ต่อไป ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีการติดตาม กากับ ประเมินผลแนะนาผลการ
ประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
8. ควรนาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุง พัฒนาการบริหารองค์กร
9. สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงาน สามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ อย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA
10. ควรมีการตรวจสอบ ทบทวน อัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นการดาเนินงานทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
11. มีการติดตาม กากับ ประเมินผลแนะนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร
และผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อไป
12. ควรมีการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาให้ละเอียดทุกด้านเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียนต่อไป
13. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอบรมศึกษาดูงานในด้ านวิทยาศาสตร์ และการ
ให้บริการให้มากขึ้น เช่น ศึกษาดูงานต่างประเทศ และอบรมสัมมนาด้านการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
ประสบความสาเร็จ
14. ควรใช้หน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนดาเนินงาน ตลอดจนสรุปประเมินผล
15. ควรมีการบูรณาการสถานศึกษาควบคู่กับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่อไป
16. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ
17. ควรมีการปรับปรุงนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่
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2. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด (ปีงบประมาณ 2561)
2.1 สรุประดับคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ของ กศน.
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม
ของสถานศึกษา มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 87.46 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตาม
รายมาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 32.45
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 22.20 มาตรฐานที่ 3
การบริหารการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 7.60 มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า
มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 7.72 มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ
9.00 และมาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.00 ดังรายละเอียดในตาราง
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินสถานศึกษา
โดยต้นสังกัด
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
32.34
มากที่สุด
4.78
มากที่สุด
4.73
มากที่สุด

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ทาเป็น (ทักษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น
การศึกษาต่อเนื่อง (ผ่านตามเกณฑ์)

35
5
5
5

4.97

มากที่สุด

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีงานทาหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน
การทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)
มาตรฐานที่ 2 คุ ณ ภาพจั ด การศึ ก ษา/การให้ บ ริ ก าร
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร

5

4.23

มาก

15

13.72

มากที่สุด

25

22.20

ดี

3
4

3.00
4.00

ดีมาก
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
และผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพของผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษา
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

3

2.40

ดี

4

3.20

ดี

4

3.20

ดี

4

4.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3

2.40

ดี

รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | 21

น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินสถานศึกษา
โดยต้นสังกัด
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
7.20
พอใช้

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

10
2
2

1.20
0.80

พอใช้
ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รวมคะแนน

2
2

1.60
2.00

ดี
ดีมาก

2

1.60

ดี

10
5
5
10
5

7.72
4.00
3.72
9.00
4.00

ดี
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี

5

5.00

ดีมาก

10
5

9.00
4.00

ดีมาก
ดี

5

5.00

ดีมาก

100

87.46

ดี

2.2 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553
ผลการประเมิน คุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสั งกัด ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 ทั้ง 4 ด้านของอุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มาตรฐานด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษา มี ค่าคะแนน
เฉลี่ยตามระดับคุณภาพสูงสุด เท่ากับ 46.43 รองลงมา คือ มาตรฐานด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ เท่ากับ 19.80 (ร้อยละ 90.00) มาตรฐานด้านที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ เท่ากับ 7.72 (ร้อยละ 77.20) และมาตรฐานด้านที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา มีค่า
คะแนนเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ เท่ากับ 13.60 (ร้อยละ 75.56) ตามลาดับ

รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | 22

ด้ า นที่ 1 ผลการจั ด การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยมาตรฐานที่ 1 ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1 – 1.5 มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.2 และ มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.2 ผู้ เ รี ย น คิ ด เป็ น /ท าเป็ น (ทั ก ษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
(ผ่านตามเกณฑ์)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.4 ผู้ เ รี ย นมี ง านท าหรื อ มี ร ายได้ เ สริ ม มี ทั ก ษะในการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.5 ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา (ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส ะท้ อ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 6.2 ผลที่ เ กิ ด จากการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

5
5

4.78
4.73

มากที่สุด
มากที่สุด

5

4.97

มากที่สุด

5

4.23

มาก

15

13.72

มากที่สุด

5

4.00

ดี

5

5.00

ดีมาก

5

5.00

ดีมาก

50

46.43

ดีมาก

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.5 และ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 6.1 ผลการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

3
2
2
2
2
2

2.40
1.20
0.80
1.60
2.00
1.60

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดี
ดีมาก
ดี

5

4.00

ดี
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ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 - 2.6
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพของผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมคะแนน

น้าหนัก
(คะแนน)

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

3
4
3

3.00
4.00
2.40

ดีมาก
ดีมาก
ดี

4
4
4
22

3.20
3.20
4.00
19.80

ดี
ดี
ดีมาก
ดี

ด้านที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.2
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ด้านที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
รวมคะแนน

น้าหนัก
(คะแนน)

5
5
10

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ที่ได้

ระดับคุณภาพ

4.00
3.72
7.72

ดี
พอใช้
ดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักหรือความเข้าใจตรงกันในด้านพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่กาหนดและ
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2. ควรพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้ องกับ สั งคมที่เปลี่ ย นแปลง โดยการศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ ยนแปลงและสภาพปั ญหาที่ แท้จริง ของแต่ ล ะ
สถานศึกษาในด้านการพัฒนาบุคลากรและนามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตรง
ตามความต้องการอย่างแท้จริง
3. ควรมีการพัฒ นาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้ เป็นระบบที่ส ามารถเชื่อมโยงข้อมูล แก่ส่ ว นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ครั้งล่าสุด)
 สถานศึกษายังไม่เคยได้รับการประเมินจากภายนอก
 สถานศึกษาได้รั บ การประเมินคุ ณภาพภายนอก ระหว่างวันที่. .........เดือน...........พ.ศ. ............โดย
สถานศึกษาได้คะแนนจากผลการประเมินภายนอก รวม...........คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ.............ซึ่งสถานศึกษา
 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
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บทที่ 2
ทิศทางและผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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บทที่ 2 ทิ ศ ทางการดาเนิ นงานของสถานศึ ก ษา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
ปรัชญา
เรียนรู้ สู้งาน บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย
วิสัยทัศน์
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นองค์กรชั้นนาในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ มีนวัตกรรมหลากหลาย ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
อัตลักษณ์
“เป็นนักคิด จิตวิทยาศาสตร์”
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลากหลาย ภายใต้ดินแดนประวัติศาสตร์
พันธกิจ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ จึงกาหนดพันธกิจในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการพัฒนาและจัดแหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบเรียนรู้และแหล่งการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์
2. ด้านการให้บริการการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับบริการการเรียนรู้ ในรูปแบบ
การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามสภาพและความต้องการอย่างเสมอภาคและกว้างไกล
3. ด้านการบริหารจัดการ มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่
การเป็นองค์กรบริหารที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุน
การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อรองรับการจัดและให้บริการแบบมืออาชีพ
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อานาจและหน้าที่
1. ปลูกฝังความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใจในพระอัจฉริยะภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ได้ทรงบุกเบิกงานด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไทย
2. จัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียนและประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทั่วประเทศ
3. ศึกษา ค้น คว้า วิจั ย และพัฒ นารูป แบบกิจ กรรม หลั กสู ตร สื่ อ และกระบวนการเรี ยนรู้ ด้า นวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาทิ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
6. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาหนดภารกิจเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจ กรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพแห่ งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่ หั ว
รัชกาลที่ 4
1) จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
2) ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าพระราชกรณียกิจ
3) จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี
2. กิจกรรมฐานการเรียน ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ แต่ละอาคารประกอบด้วยนิทรรศการถาวร จัดให้บริการใน
ลักษณะการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบทปฏิบัติการสาหรับคณะ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาเป็นหมู่คณะหรือเข้าค่าย เช่น การทดลอง การศึกษาจากสภาพจริง การฝึกปฏิบัติ การดูงาน จัด
กิจกรรมแบบ Walk Rally โดยมีบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้ า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น
วิทยากร และจัดทั้งภายในฐานการเรียนรู้และบริเวณภายนอกรอบๆ ฐานซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้า
กอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนนาคณะไปจัดกิจกรรมศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ตรงในพื้นที่ต่างๆ เช่น ศึกษา
ระบบนิเวศ ป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน ป่าไม้ ฯลฯ
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3. จัดกิจกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติ ได้แก่
1) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีทั้งที่จัดเองและร่วมจัดให้กับสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต่างๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายสิ่งแวดล้อม ค่ายอนุรักษ์พลังงาน ค่ายสอนน้องดูดาว ค่ายปักษี
วิทยาเบื้องต้น ค่ายระบบนิเวศวิทยา ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายครอบครัว ฯลฯ นอกจากนั้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี
จะมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอแห่งชาติ โดยจัดร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง คัดตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากเขตการศึกษาทุกเขตเข้าร่วมโครงการ
2) การฝึกอบรม เช่น มัคคุเทศก์น้อย การดูดาวเบื้องต้น การดูนกขั้นพัฒนา การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
การอบการทาฐานยิงจรวดขวดน้าเบื้องต้น ฯลฯ
3) การประชุ ม สั ม มนาและการบรรยายพิ เ ศษ เช่ น การประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การจั ด ท าโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ การสั ม มนาหารู ป แบบความร่ ว มมื อ ในการให้ บริ ก ารนั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา การบ รรยายทางวิช าการโดย
นักวิชาการระดับประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาทั่วประเทศ ฯลฯ
กลุ่ มศูน ย์ วิทยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา ให้ บริการการเรี ยนรู้วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อ ม แก่
กลุ่มเป้าหมายทั้งครู นักเรียน นักศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปในหลากหลายรูปแบบ โดย
แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลักดังนี้
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า นนิ ท รรศการ หมายถึ ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านสื่อนิทรรศการถาวรและเคลื่อนที่
2. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่
ผู้รับบริการ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ เจคติที่ดีต่อ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งการเรียนรู้ด้านการทางานและการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันทั้งในลักษณะไป-กลับ และพัก
ค้างแรม
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการศึกษา หมายถึง โปรแกรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการ การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ แก่ผู้รับบริการทั้งในลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
นักศึกษา (School program) กิจกรรมการประกวด การแข่งขันด้านวิทยาสาสตร์ดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน รวมถึงกิจกรรมฝึกอบรมประชุมสัมมนา และบรรยายพิเศษแก่ผู้รับบริการ
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บริการวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้ อ ม ในรู ป แบบต่า งๆ เช่น การให้ ความรู้โ ดยผ่ านเอกสาร Internet รายการวิทยุ เผยแพร่ว ารสาร และ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังให้บริการการเรียนรู้ในท้องฟ้าจาลองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจาลองกรุงเทพ)
และท้องฟ้าจาลองด้วยระบบ 3 มิติ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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2.2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานดังกล่าว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงกาหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้
เป้าประสงค์
1. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งการ
เรี ยนรู้ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ มและดารา
ศาสตร์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร ความพร้อม
สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2.ให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
และดาราศาสตร์ ในรูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย แก่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ทั้งภายใน
และภายนอกอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ พระจอมเกล้ า ณ หว้ ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนรูปแบบสื่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโ ลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละผู้เข้ารับบริการตามเป้าหมาย
3. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
การบริการในระดับดีขึ้นไป

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและ 4. องค์ ก รได้ รั บ การพั ฒ นาและมี ค วาม
เข้าสู่องค์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมในการบริการแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละจานวนหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
4. พั ฒ นาบุ คลากรของหน่ วยงานให้ มี คุณ ภาพและมาตรฐานมือ 6. จานวนบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนา
อาชีพด้านการจัดและให้บริการการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
และสามารถจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ และเร่งรัดการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าและฐานการ
เรียนต่างๆ ตลอดจนจัดสร้างหอดูดาวหว้ากอ และที่พักให้เพียงพอมีความพร้อมและมีคุณภาพ
2. เร่งรัดการให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มีความเสมอภาคโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เร่งปรับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและการพัฒนา
เครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรบริหารประสิทธิภาพ
4. เร่งพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีระบบการประเมินผลการ
ทางานและพัฒนาผลงานวิชาการ
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2.3 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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2.3 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ต่อ)
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2.3 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ต่อ)
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2.3 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ต่อ)
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2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
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2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
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2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
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2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
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2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
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2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
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2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
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2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
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2.4 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
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เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาจึงได้ร่วมกันกาหนดค่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นค่า
ความสาเร็จ หรือระดับผลการดาเนินงานที่สถานศึกษาคาดหวังว่าสามารถทาให้เกิดขึ้นได้ ในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้
2.5 เป้าหมายความสาเร็จรายมาตรฐาน
มาตรฐาน

คะแนนเต็ม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม
ภาพรวมสถานศึกษา

35

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
คะแนน
ระดับคุณภาพ
26.25
ดี

25

18.75

ดี

10
10
10
10
100

7.50
7.50
7.50
7.50
75.00

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2.6 ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาและปีที่ประเมินตนเอง (โดยสรุปตามแบบรายงานไตรมาส
ของแผนงานที่สานักงาน กศน. ให้รายงาน) ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปี พ.ศ.2562
เป้าหมาย
ผลผลิต

1. การเรียนรู้ผ่าน
294,000
นิทรรศการ
2. ค่ายวิทยาศาสตร์
16,000
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมการศึกษา 80,000
4. บริการวิชาการ
50,000
5. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า 170,000
หว้ากอ
รวม
610,000

งบประมาณ ปี พ.ศ.2561
เป้าหมาย
ผลผลิต

งบประมาณ ปี พ.ศ.2560
เป้าหมาย
ผลผลิต

217,281

294,000

294,000

219,460

9,367

16,000

16,000

11,380

67,089
98,797
288,306

80,000
50,000
170,000

175,475
118,140
416,667

80,000
50,000
170,000

69,440
82,926
328,095

680,840

610,000

977,780

610,000

711,301

255,702
11,796

ข้อมูล : งานแผนงานและโครงการ
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2.7 สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา
จาการประเมินคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการประเมินตนเอง ได้นาข้อเสนอแนะมากาหนด
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีงบประมาณ 2561

ตนเอง
1) ควรได้รับงบประมาณ
ส่งเสริมสนับสนุนจาก
ส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมรวมทั้ง
สถานศึกษาให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ
2) การวางแผนการ
ดาเนินงานในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย ควร
สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
เพื่อสถานศึกษาที่ยั่งยืน
ต่อไป

ต้นสังกัด
-

สมศ.
-

โครงการ/กิจกรรมที่
ปรับปรุงและพัฒนา
โครงการพัฒนา
บุคลากร

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561
สถานศึกษาควร
ส่งเสริม สนับสนุน โดย
การอบรม/พัฒนา
บุคลากร อวท. ให้มี
ความรู้ มีทักษะ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้

โครงการอบรมการทา
โครงงานในรูปแบบ
STEM Education”

สถานศึกษาควรจัดให้
มีการประชุมกับภาคี
เครือข่าย ร่วมวางแผน
ด้านการจัดการ
การศึกษาต่อเนื่องและ
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ชัดเจน

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2561 สถานศึกษาไม่มีการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัดและยังไม่ได้
รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
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บทที่ 3
ผลการประเมินตนเอง
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บทที่ 3 ผลการประเมิ น ตนเอง ปี ง บประมาณ 2562
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของกลุ่ มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึ ก ษา
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้
3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ทาเป็น (ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
(ผ่านตามเกณฑ์)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีงานทาหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ผลรวมคะแนน

ระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ

5
5
5

4.00
4.00
4.25

ดี
ดี
ดี

5

3.25

พอใช้

15

13.50

ดีมาก

35

29.00

ดี

ผลการประเมินตนเองภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริ การ ได้คะแนน 29.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ผลการประเมินตนเองดังกล่ าว เกิดจากความ
ตระหนักและความพยายามในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลความตระหนัก
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กาหนดการให้บริการศึกษาต่อเนื่อง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และจัดบุคลากรทาหน้าที่ครูผู้สอนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญต่อ
การทากิจกรรม มีความใฝ่รู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง (ผ่ า นตามเกณฑ์ ) และมี ทั ก ษะในการท างาน สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ต ลอดจนสามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาทั้งสองรูปแบบ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากแบบทดสอบ
ก่ อ นและหลั ง การศึ ก ษาฐานการเรีย นรู้ และแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ เ รีย นที่ มี ต่ อ การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ฯและความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามอัธยาศัย
รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | 46

ข้อมูลความพยายาม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งสองรูปแบบที่มีความแตกต่างกันในระยะเวลาที่จัดกิจกรรมและรูปแบบที่
ต่างกัน แต่ทั้งนี้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตร ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด มีการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ จากบทปฏิบัติการที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย มีการประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ และแบบประเมินผลความ
พึงพอใจ เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับทราบผลการประเมินตรวจสอบ และนาไปพัฒนาในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
หลักฐานประกอบการดาเนินงาน
1. แฟ้มสะสมงานของครูผู้สอน
2. บันทึกแผนและผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
3. บทปฏิบัติการ (บันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียน)
4. แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562
5. แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ
7. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8. การสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการ
9. การสังเกตพฤติกรรม
10. สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นและการสังเกตพฤติกรรม
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 1
จากผลการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในมาตรฐาน
ที่ 1 พบว่า บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานที่ 1 ที่กาหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่มี
หลักสูตรชัดเจน สนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ รี ย น และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อม
โดยพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค่ายและความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาตามอัธยาศัย
จุดควรพัฒนา
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินในคุณภาพระดับดี มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ ผู้เรียนมีงานทาหรือมี
รายได้เสริม มีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยผู้เรียนขาดการนาความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือ
ลดรายจ่าย
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
จากผลการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นสมควร
จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุง สนับสนุนคุณภาพการบริหารการศึกษาตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
1. สถานศึกษาควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทาหลักสูตร ฐานการเรียนรู้ และโครงการ
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน
2. ควรให้ผู้สอนจัดเก็บผลงานของผู้เรียน/ผู้รับบริการที่เป็นเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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3.2 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
มาตรฐาน

น้าหนัก
(คะแนน)

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้
3
1.20 ปรับปรุง
เร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร
4
4.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอน
3
3.00
ดีมาก
ที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพของผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง
4
4.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
4
3.20
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
4
3.20
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3
2.40
ดี
ผลรวมคะแนน
25
21.00
ดี
ผลการประเมินตนเองภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตรฐานที่ 2
คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) ได้คะแนน 21.00 อยู่ในระดับคุณภาพ
ดี ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลความตระหนัก
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั ง หวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ ไ ด้ จัด ท าหลั ก สู ต ร การจั ด การศึ ก ษา
แบบต่อเนื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทาและพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี /โครงการ /กิจกรรม จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ แฟ้มสะสมงานของ ครู/ผู้สอน/ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทาป้าย/แผนภูมิการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี /
โครงการ/กิจกรรม มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครู/ผู้สอน บันทึกรายงานการประชุมประจาเดือน อวท. คาสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายการปฏิบัติงาน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและผู้สอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ (ใบงาน ใบความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ฯลฯ) รายงานผลการประเมินครูและผู้สอน เกียรติบัตร/วุฒิบัตร /สมุดบันทึกความดีผลการปฏิบัติงาน
ของ ครู/ผู้สอน/ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทาทะเบียนแฟ้มประวัติของ ครู/ผู้สอน/ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทาเนียบสื่อ/แหล่ง
การเรียนรู้ภายใน อวท. รายงานการสารวจความต้องการการใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ มีฐานข้อมูล ระบบสืบค้น website
ระบบยืมคืน http://www.waghor.go.th มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและแหล่ ง
เรียนรู้ รายงานการประเมินผลโครงการฯ สมุดบันทึก โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่ายกิจกรรมประจาปีงบประมาณ 2562
ปรับภูมิทัศน์และนิทรรศการฐานการเรียนภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้
เหมาะสมต่อจัดการเรียนรู้
ข้อมูลความพยายาม
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี /โครงการ /กิจกรรม ครบทันต่อเวลาทุก โครงการและกิจกรรม มีการ
ดาเนินงานทุกทางเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้และมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมบรรลุตามจานวนเป้าหมายที่กาหนด มีการ
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กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐาน ร่องรอย
การดาเนินงานที่ชัดเจน
หลักฐานประกอบการดาเนินงาน
1. หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการศึกษาต่อเนื่อง : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2. ข้อมูลความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
3. คาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ของ อวท.
4. หนังสือ/บันทึกการขออนุมัติการใช้หลักสูตร
5. บันทึกเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
6. สาเนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการศึกษาต่อเนื่อง
7. แผนการจัดการเรียนรู้
8. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของหลักสูตร
9. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
10. รายงานผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน
11. ทะเบียนบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12. แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร สมุดบันทึกความดี
13. แบบประเมิน/ รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนรู้
14. สื่อเอกสาร CD VCD ฯลฯ ของแต่ละหลักสูตร
15. แผนพัฒนาบุคลากรของอุทยานวิทยาสาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16. ทาเนียบแหล่งเรียนรู้
17. แผ่นพับประชาสัมพันธ์/คาแนะนาการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
18. รายงานการใช้สื่อและการเข้ามารับบริการสื่อ
19. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 2
จากผลการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในมาตรฐานที่
2 พบว่า บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานที่ 2 ที่กาหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินในคุณภาพระดับดี มีจุดอ่อนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษายัง
ไม่มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนา ไม่เคยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาในหลักสูตรขาดการบูรณาการเข้ากับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ และชุมชน ขาดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางาน การวิจัยชั้นเรียน ยังมีการดาเนินการน้อย การประเมินผลจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรมและการนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนนั้น ควรนาผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
จากผลการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นสมควร
จั ดโครงการ/กิจ กรรมเพื่อปรั บ ปรุ ง พัฒ นาด้านคุณภาพของผู้ ส อน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อ ง และสถานศึกษา
ตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
1. สถานศึกษาควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการ
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน
2. ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สอนมีคุณวุฒิเพิ่มเติมตามเนื้อหาหลักสูตรอย่างเหมาะสม
3. ควรจัดการอบรมพัฒนาผู้สอนให้มีทักษะและเทคนิคถ่ายทอดความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
พัฒนาตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนทั้งกาย วาจา และจิตใจ
4. ให้ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เช่น การออกแบบใบ
งาน แบบทดสอบการเรียนรู้ฐาน/กิจกรรมต่างๆ และแบบประเมินฐาน/กิจกรรมต่างๆ
5. ให้ผู้สอนมีการบันทึกผลการเรียนรู้หลังการสอนทุกครั้ง และนาผลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียน/ผู้รับบริการในครั้งต่อไป
6. ควรให้ผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาตนเองของผู้สอนในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
3.3 มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผลรวมคะแนน

2
2
2
2
2
10

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

2.00
1.20
1.20
1.60
1.20
7.20

ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้

ผลการประเมินตนเองภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตรฐานที่ 3
การบริหารการศึกษา ได้คะแนน 7.20 อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความ
ตระหนักและความพยายามในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลความตระหนัก
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทาและการวางแผนงานด้านวิชาการ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทาการการวัดผลประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายหว้ากอ มีการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ (ฐานการเรียนภายใน อวท.) จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ปฏิบัติ
ตามระเบี ย บว่าด้ว ยการบริ ห ารงบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณและมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
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ข้อมูลความพยายาม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี /
โครงการ /กิจกรรม ครบทันต่อเวลาทุกโครงการและกิจกรรม มีการดาเนินงานทุกทางภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรของ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ และมีผู้เข้ามาร่วม
กิจกรรมบรรลุตามจานวนเป้าหมายที่กาหนด มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงาน
หลักฐานประกอบการดาเนินงาน
1. รายงานการประชุ มประจาเดือนประจาปีงบประมาณ 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม-เกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. คาสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
3. รายงานผลการดาเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. รายงานความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ
5. รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ
6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. แผนปฏิบัติการประจาปี
8. ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์/สื่อออนไลน์
9. แบบแสดงคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10. แบบสรุปแสดงรายการคาของบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบลงทุน – ครุภัณฑ์
11. คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลบริหารงบประมาณ งานแผนงานและโครงการ
12. โปรแกรมการปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS WEB ONLINE
13. โปรแกรมการปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS – Intranet Loader
14. ทะเบียนครุภัณฑ์
15. หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา หลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง :วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16. คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์หว้ากอ
17. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาอุ ท ยานวิ ทยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ ากอ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
18. ภาพถ่าย “อัตลักษณ์” อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3
จากผลการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในมาตรฐานที่
3 พบว่า ไม่บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานที่ 3 ที่กาหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
-
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จุดควรพัฒนา
สาหรับผลการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2562 พบว่า ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา ยังมีจุดอ่อนในเรื่อง
ของระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจัด การ การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการปฏิ บัติ ต ามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขาดการนาผลการบริหารความเสี่ยง ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุง
พัฒนาการบริหารองค์กร และการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
มีการติดตาม กากับ ประเมินผลแนะนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง ซึ่งควรจะได้มีการพัฒนาให้มากกว่านี้ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อไป
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
จากผลการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นสมควร
จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุง สนับสนุนคุณภาพการบริหารการศึกษาตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
1. ควรนาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุง พัฒนาการบริหารองค์กร
2. ควรมีการตรวจสอบ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ กลยุทธ์จุดเน้นการดาเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน
3.4 มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน

น้าหนัก
(คะแนน)

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

5

2.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ผลรวมคะแนน

5
10

2.63
4.63

ปรับปรุง
เร่งด่วน
พอใช้
ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ผลการประเมินตนเองภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตรฐานที่ 4
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้คะแนน 4.63 อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผลการประเมินตนเองดังกล่าว
เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลความตระหนัก
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นามาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการมีการกาหนดนโยบายการทางานพร้อมทังได้ ประชุมชีแจงให้
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับทราบและได้มอบหมายให้ มีผู้รับผิดชอบจัดทาโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการติดตามและสอบถามความก้าวหน้าการดาเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบเป็นระยะในการประชุมประจาเดือนของเจ้าหน้าที่ มี คาสั่งแต่งตังและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทา
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งชี และจัดให้มี การประเมินตนเองภายในสถานศึกษา และรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
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ข้อมูลความพยายาม
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา ปี 2561 – 2565 ประกอบกับแผนการปฏิบัติการประจาปี 2562 โดยบุคลากรทุกคนดาเนินงานตามขั้นตอนและ
เป็นกระบวนการของ PDCA โดยมีการวางแผนร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกัน ติดตามผลการดาเนินงานร่วมกัน และประเมินผล
ร่วมกัน โดยนาผลการประเมินที่ได้ไปวางแผนในการเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป เพื่อใช้เป็น แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม/
โครงการอื่นๆ ต่อไป
หลักฐานประกอบการดาเนินงาน
1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. คาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ของ อวท.
3. คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ อวท.
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. แผนปฏิบัติการประจาปี
6. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีงบประมาณ 2560 - 2561
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
8. ระบบสารสนเทศ (การเงิน บัญชี พัสดุ ธุรการ เว็บไซต์ บุคลากร ฯลฯ)
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 4
จากการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในมาตรฐานที่ 4
พบว่า ไม่บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานที่ 4 ที่กาหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดทาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ย้อนหลังจานวน 3 ปี (ปี 61, 60 และ 59) และมีการประเมิน
โดยต้นสังกัด จานวน 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 และ ปีงบประมาณ 2561 โดยบุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคาสั่งและปฏิทินการจัดทาระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาโดยมีหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
จุดควรพัฒนา
ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และจัดทารายงานการประเมินตนเองที่เชื่อถือได้ ครอบคุลมเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสถานศึกษา สะท้อนผลการดาเนินงาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นาที่เ ป็น
รูปธรรม และการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทางานให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ยังไม่สามารถทาได้ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงาน สามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ได้ อย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรจัดลาดับความสาคัญ
ของงานที่ควรได้รับการปรับปรุงก่อน - หลัง และมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละงาน
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3.5 มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส ะท้ อ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลรวมคะแนน

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

5

3.00

พอใช้

5

3.00

พอใช้

10

6.00

พอใช้

ผลการประเมินตนเองภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตรฐานที่ 5
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้คะแนน 6.00 อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความ
ตระหนักและความพยายามในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลความตระหนัก
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้ า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้มีความสอดคล้องกับ ภารกิจ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบายและจุดเน้น
ของสานักงาน กศน. โดยมีการวัดและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามตัวบ่งชี้
ข้อมูลความพยายาม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สามารถนาไปวางแผนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ เกิดเจตคติ ความรู้ ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และสามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ และมีการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจาปี เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการศึก ษาตามอัธ ยาศัยให้ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาและนาไปสู่คุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หลักฐานประกอบการดาเนินงาน
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2562
6. รายงานการประชุมประจาเดือน
7. คาสั่งมอบหมายงาน
8. รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
10. รายงานผลการดาเนินงาน
11. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
12. เกียรติบัตร โล่รางวัล
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สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 5
จากการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในมาตรฐานที่ 5
พบว่า ไม่บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานที่ 5 ที่กาหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
สาหรับผลการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2562 พบว่า อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการ
สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ชุมชนและบุคลากร ในการตรวจสอบ ทบทวน อัตลักษณ์ตามปรัช ญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความ
ต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยมีการติดตาม กากับ ประเมินผลแนะนาผลการประเมินไป
พัฒนา ปรับปรุง ซึ่งควรจะได้มีการพัฒนาให้มากกว่านี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร และผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อไป
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรมีการตรวจสอบ ทบทวน อัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นการดาเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
2. มีการติดตาม กากับ ประเมินผล และนาผลการประเมินไปพัฒ นา ปรับปรุง ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัช ญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
3.6 มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 6.2 ผลที่ เ กิ ด จากการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลรวมคะแนน

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

5

3.00

พอใช้

5

5.00

ดีมาก

10

8.00

ดี

ผลการประเมินตนเองภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตรฐานที่ 6
มาตรการส่งเสริม ได้คะแนน 8.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความ
พยายามในการดาเนิ น โครงการ/กิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้ า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดังต่อไปนี้
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ข้อมูลความตระหนัก
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นความสาคัญของการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดในพันธกิจ
ข้อ 1 ด้านการพัฒนาและจัดแหล่งการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นฐานการเรียนรู้ มีผู้รับผิดชอบและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์ และข้อ 2 ด้านการให้บริการการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับบริการการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามสภาพและความต้องการ
อย่างเสมอภาคและกว้างไกล มีการให้บริการการเรียนรู้ทั้งภายใน อวท. และการให้บริการแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ มีการ
กาหนดโครงสร้างการบริหารงานให้มีงานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
ข้อมูลความพยายาม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดั บ มาตรฐาน รั ก ษามาตรฐานและพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายทางการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่ างต่อเนื่ องในการร่ว มวางแผนและจัดกิจกรรม เช่น จัดโครงการกิจ กรรมการศึกษาประจาปี
งบประมาณ 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดย อวท. ได้มีบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room) ที่ฐานเปิดโลกพลังงานของ อวท.
โดยมีบุคลากรของ อวท.เป็นผู้จัดกิจกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนและ
มีส่วนร่วมในผลการดาเนินงานการติดตามผลและการสนับสนุนงบประมาณบารุงรักษาอุปกรณ์การจัดกิจกรรมทุกปี
หลักฐานประกอบการดาเนินงาน
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้ า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
6. หนังสือเชิญ-หนังสือตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
7. บันทึกความเข้าใจระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. บันทึก ข้อตกลง ระหว่างอุทยานฯ กับหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ
9. รายงานผลการจัดกิจกรรม
10. ภาพกิจกรรม
11..คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
12. เกียรติบัตร โล่รางวัล
13. หนังสือขอบคุณ
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สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 6
จากการประเมินตนเองของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในมาตรฐานที่ 6
พบว่า บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานที่ 6 ที่กาหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาในด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมกัน
จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room) ที่ฐานเปิดโลกพลังงาน โดยมีบุคลากรของ อวท. เป็นผู้จัดกิจกรรมและ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนและมีส่วนร่วมในผลการดาเนินงานการติดตามผล
และการสนับสนุนงบประมาณบารุงรักษาอุปกรณ์การจัดกิจกรรมทุกปี
จุดควรพัฒนา
1. แผนปฏิ บั ติ ก ารการท างานจะต้ อ งมี ค ณะท างานประชุ ม ร่ ว มกั น วางแผน ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมาย
งบประมาณที่ใช้ร่วมกัน มีการประเมินความพึงพอใจในการร่วมโครงการ/ กิจกรรมทุกครั้ง
2. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานและรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
3. ควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายและตรง
ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรมีการวางแผนการทางานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเครือข่าย
2. ควรมีการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาให้ละเอียดทุกด้านเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียนต่อไป
3. ควรเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒ นาอบรมศึกษาดูงานในด้านวิทยาศาสตร์ และการ
ให้บริการให้มากขึ้น เช่น ศึกษาดูงานต่างประเทศ และอบรมสัมมนาด้านการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
ประสบความสาเร็จ
4. ควรใช้หน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนดาเนินงาน ตลอดจนสรุปประเมินผล
5. ควรมีการบูรณาการสถานศึกษาควบคู่กับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและประเทศ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ต่อไป
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ
7. ควรมีการปรับปรุงนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่
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บทที่ 4
สรุปผลการประเมินตนเองและ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
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บทที่ 4 สรุ ปผลการประเมิ น ตนเอง และแนวทางการพัฒ นา
สถานศึ ก ษา
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ได้ดังนี้
การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายในของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้
2. สรุปผลการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 รวม 4 ด้าน
4.1 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้การประกันคุณภาพภายในของกลุ่ มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
6 มาตรฐาน 23 ตั ว บ่ ง ชี้ สถานศึกษาก าหนดเป้ าหมายความส าเร็ จโดยภาพรวมของสถานศึ กษา ไว้ที่ระดั บคุ ณภาพ ดี
ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1-6 ไว้ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.2 ผู้ เ รี ย น คิ ด เป็ น /ท าเป็ น (ทั ก ษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 .3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย นการศึ ก ษา
ต่อเนื่อง (ผ่านตามเกณฑ์)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีงานทาหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา (ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)
มาตรฐานที่ 2 คุณ ภาพจั ด การศึกษา/การให้บริ การ (ด้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร

น้าหนัก
(คะแนน)
35
5
5

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
29.00
ดี
4.00
ดี
4.00
ดี

5

4.25

ดี

5

3.25

พอใช้

15

13.50

ดีมาก

25

21.00

ดี

3
4

1.20
4.00

ปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัว บ่ งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจั ด การเรี ยนการสอนของครู แ ละ
ผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.4 คุ ณ ภาพของผู้ ส อน/วิ ท ยากรสอนการศึ ก ษา
ต่อเนื่อง
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.5 คุ ณ ภาพสื่ อ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น/
ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

น้าหนัก
(คะแนน)
3

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
3.00
ดีมาก

4

4.00

ดีมาก

4

3.20

ดี

4

3.20

ดี

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา

3
10

2.40
7.20

ดี
พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา

2

2.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

2

1.20

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง

2

1.20

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

2

1.60

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา

2

1.20

พอใช้

10

4.63

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

5

2.00

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

5

2.63

ต้องปรับปรุง

มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

10

6.00

พอใช้

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.1 ผลการพั ฒ นาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามปรั ช ญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส ะท้ อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รวมคะแนน

5

3.00

พอใช้

5

3.00

พอใช้

10
5

8.00
3.00

ดี
พอใช้

5

5.00

ดีมาก

100

75.83

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเอง อวท. ปีงบประมาณ 2562 | 60

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม โดยมีคะแนนรวม เท่ากับ 75.83 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ
ดี ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการดาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ข้อมูลความตระหนัก
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กาหนดการให้บริการศึกษาต่อเนื่อง ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และจัดบุคลากรทาหน้าที่ครูผู้สอนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนตระหนักถึง ความสาคัญต่อการทา
กิจกรรม มีความใฝ่รู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษาต่อเนื่อง
(ผ่านตามเกณฑ์) และมีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ตลอดจนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
และมีความพึงพอใจต่อการให้ บริ การการศึกษาทั้งสองรูปแบบ ซึ่ งสามารถพิจารณาได้จากแบบทดสอบก่อนและหลัง
การศึกษาฐานการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯและ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามอัธยาศัย
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั ง หวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ ไ ด้ จัด ท าหลั ก สู ต ร การจั ด การศึ ก ษา
แบบต่อเนื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทาและพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดทาแผนปฏิบัติ งานประจาปี /โครงการ /กิจกรรม จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ แฟ้มสะสมงานของ ครู/ผู้สอน/ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทาป้าย/แผนภูมิการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี /
โครงการ/กิจกรรม มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครู/ผู้สอน บันทึกรายงานการประชุมประจาเดือน อวท. คาสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายการปฏิบัติงาน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและผู้สอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ (ใบงาน
ใบ
ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ฯลฯ) รายงานผลการประเมินครูและผู้สอน เกียรติบัตร/วุฒิบัตร /สมุดบันทึกความดีผลการ
ปฏิบัติงานของ ครู/ผู้สอน/ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทาทะเบียนแฟ้มประวัติของ ครู/ผู้สอน/ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทาเนียบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ภายใน อวท. รายงานการสารวจความต้องการการใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้ มีฐานข้อมูล ระบบสืบค้น
website ระบบยืมคืน http://www.waghor.go.th มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ รายงานการประเมินผลโครงการฯ สมุดบันทึก โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่ายกิจกรรมประจาปีงบประมาณ
2562 ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ แ ละนิ ท รรศการฐานการเรี ย นภายในอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ให้เหมาะสมต่อจัดการเรียนรู้
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทาและการวางแผนงานด้านวิชาการ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทาการการวัดผลประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายหว้ากอ มีการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ (ฐานการเรียนภายใน อวท.) จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ปฏิบัติ
ตามระเบี ย บว่าด้ว ยการบริ ห ารงบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณและมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ได้นามาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการมีการกาหนดนโยบายการทางานพร้อมทั้งได้ประชุมชี้แจงให้
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับทราบและได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดทาโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการติดตามและสอบถามความก้าวหน้าการดาเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบเป็นระยะในการประชุมประจาเดือนของเจ้าหน้าที่ มีคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทา
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ และจัดให้มีการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา และรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
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อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้มีความสอดคล้องกับ ภารกิจ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบายและจุดเน้น
ของสานักงาน กศน. โดยมีการวัดและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามตัวบ่งชี้
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นความสาคัญของการส่ งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดในพันธกิจ
ข้อ 1 ด้านการพัฒนาและจัดแหล่งการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นฐานการเรียนรู้ มีผู้รับผิดชอบและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์ และข้อ 2 ด้านการให้บริการการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับบริการการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามสภาพและความต้องการ
อย่างเสมอภาคและกว้างไกล มีการให้บริการการเรียนรู้ทั้งภายใน อวท. และการให้บริการแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ มีการ
กาหนดโครงสร้างการบริหารงานให้มีงานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
ข้อมูลความพยายาม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งสองรูปแบบที่มีความแตกต่างกันในระยะเวลาที่จัดกิจกรรมและรูปแบบที่
ต่างกัน แต่ทั้งนี้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ได้ตามหลักสูตร ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด มีการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ จากบทปฏิบัติการที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย มีการประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ และแบบประเมินผลความ
พึงพอใจ เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับทราบผลการประเมินตรวจสอบ และนาไปพัฒนาในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี /โครงการ /กิจกรรม ครบทันต่อเวลาทุกโครงการและกิจกรรม มีการ
ดาเนินงานทุกทางเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้และมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมบรรลุตามจานวนเป้าหมายที่กาหนด มีการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล บันทึ กหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐาน ร่องรอย
การดาเนินงานที่ชัดเจน
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี /
โครงการ /กิจกรรม ครบทันต่อเวลาทุกโครงการและกิจกรรม มีการดาเนินงานทุกทางภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรของ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้และมีผู้เข้ามาร่วม
กิจกรรมบรรลุตามจานวนเป้าหมายที่กาหนด มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา ปี 2561 – 2565 ประกอบกับแผนการปฏิบัติการประจาปี 2562 โดยบุคลากรทุกคนดาเนินงานตามขั้นตอนและ
เป็นกระบวนการของ PDCA โดยมีการวางแผนร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกัน ติดตามผลการดาเนินงานร่วมกัน และประเมินผล
ร่วมกัน โดยนาผลการประเมินที่ได้ไปวางแผนในการเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม/
โครงการอื่นๆ ต่อไป
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สามารถนาไปวางแผนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ เกิดเจตคติ ความรู้ ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และสามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ และมีการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจาปี เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการศึก ษาตามอัธ ยาศัยให้ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาและนาไปสู่คุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดั บ มาตรฐาน รั ก ษามาตรฐานและพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายทางการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่ างต่อเนื่ องในการร่ว มวางแผนและจัดกิจกรรม เช่น จัดโครงการกิจกรรมการศึกษาประจาปี
งบประมาณ 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดย อวท. ได้มีบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room) ที่ฐานเปิดโลกพลังงานของ อวท.
โดยมีบุคลากรของ อวท.เป็นผู้จัดกิจกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนและ
มีส่วนร่วมในผลการดาเนินงานการติดตามผลและการสนับสนุนงบประมาณบารุงรักษาอุปกรณ์การจัดกิจกรรมทุกปี
จุดเด่น
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่มี
หลักสูตรชัดเจน สนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เรียน และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดย
พิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค่ายและความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาตามอัธยาศัย
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดทาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ย้อนหลังจานวน 3 ปี (ปี 61, 60 และ 59) และมีการประเมิน
โดยต้นสังกัด จานวน 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2561 โดยบุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคาสั่งและปฏิทินการจัดทาระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาโดยมีหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาในด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมกัน
จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room) ที่ฐานเปิดโลกพลังงาน โดยมีบุคลากรของ อวท. เป็นผู้จัดกิ จกรรมและ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนและมีส่วนร่วมในผลการดาเนินงานการติดตามผล
และการสนับสนุนงบประมาณบารุงรักษาอุปกรณ์การจัดกิจกรรมทุกปี
จุดควรพัฒนา
1. ควรมีหลักสูตร ฐานการเรียนรู้ และโครงการ ที่สามารถทาให้ผู้เรียนนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ในระดับดีขึ้นไป
2. ควรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนา ไม่เคยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้า
มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาในหลักสูตรขาดการบูรณาการเข้ากับสภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ และชุมชน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางาน การวิจัยชั้นเรียน ยังมีการดาเนินการน้อย การประเมินผลจัดการเรียนรู้/
กิจกรรมและการนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
4. ควรนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองผู้เรียน/
ผู้รับบริการต่อไป
5. ควรมีการนิเทศและติดตามผล ขาดการนาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุง
พัฒนาการบริหารองค์กร ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร/สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่ อให้ระบบฐานข้อมูลสามารถ
นามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
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6. ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดทารายงานการประเมินตนเองที่เชื่อถือได้ ครอบคุลมพันธกิจ สะท้อนผลการดาเนินงาน วิเคราะห์จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
7. ควรมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ชุมชนและบุคลากร ในการตรวจสอบ ทบทวน
อัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้นการดาเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
8. ใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยมีการติดตาม กากับ ประเมินผลแนะนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง ซึ่งควรจะ
ได้มีการพัฒนาให้มากกว่านี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร และผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อไป
9. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานและรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
10. ควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายและตรง
ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทาหลักสูตร ฐานการเรียนรู้ และโครงการที่
สามารถนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพและนาใช้ในชีวิตประจาวันในระดับดีขึ้นไป
2. ควรให้ผู้สอนจัดเก็บผลงานของผู้เรียน/ผู้รับบริการที่เป็นเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3. สถานศึกษาควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการ
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน
4. ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สอนมีคุณวุฒิเพิ่มเติมตามเนื้อหาหลักสูตรอย่างเหมาะสม
5. ควรจัดการอบรมพัฒนาผู้สอนให้มีทักษะและเทคนิคถ่ายทอดความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
พัฒนาตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนทั้งกาย วาจา และจิตใจ
6. ให้ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เช่น การออกแบบใบ
งาน แบบทดสอบการเรียนรู้ฐาน/กิจกรรมต่างๆ และแบบประเมินฐาน/กิจกรรมต่างๆ
7. ให้ผู้สอนมีการบันทึกผลการเรียนรู้หลังการสอนทุกครั้ง และนาผลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียน/ผู้รับบริการในครั้งต่อไป
8. ควรให้ผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาตนเองของผู้สอนในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
9. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร/สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสามารถนามาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรได้ต่อไป ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีการติดตาม กากับ ประเมินผลแนะนาผลการประเมิน
ไปพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
10. ควรนาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุง พัฒนาการบริหารองค์กร
11. สถานศึกษาควรจั ดให้ มีการนิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงาน สามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ อย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA
12. ควรมีการตรวจสอบ ทบทวน อัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุ ดเน้นการดาเนินงานทุกปี อย่ าง
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
13. มีการติดตาม กากับ ประเมินผลแนะนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร
และผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อไป
14. ควรมีการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาให้ละเอียดทุกด้านเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียนต่อไป
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15. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอบรมศึกษาดูงานในด้านวิทยาศาสตร์ และการ
ให้บริการให้มากขึ้น เช่น ศึกษาดูงานต่างประเทศ และอบรมสัมมนาด้านการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่
ประสบความสาเร็จ
16. ควรใช้หน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนดาเนินงาน ตลอดจนสรุปประเมินผล
17. ควรมีการบูรณาการสถานศึกษาควบคู่กับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่อไป
18. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ
19. ควรมีการปรับปรุงนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่
4.2 สรุ ปผลการประเมิน ตนเองเพื่ อ พัฒนาตามกฎกระทรวงว่า ด้ ว ยระบบ หลักเกณฑ์แ ละวิธี การประกัน คุ ณ ภา พ
การศึกษา พ.ศ. 2553 รวม 4 ด้าน
ด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.5 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.2
และมาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.2 ผู้ เ รี ย น คิ ด เป็ น /ท าเป็ น (ทั ก ษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
(ผ่านตามเกณฑ์)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.4 ผู้ เ รี ย นมี ง านท าหรื อ มี ร ายได้ เ สริ ม มี ทั ก ษะในการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.5 ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา (ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส ะท้ อ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 6.2 ผลที่ เ กิ ด จากการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

5
5

4.00
4.00

ดี
ดี

5

4.25

ดี

5

3.25

พอใช้

15

13.50

ดีมาก

5

3.00

พอใช้

5

3.00

พอใช้

5

5.00

ดีมาก

50

40.00

ดี
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สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผลการประเมินตนเองด้านผล
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้
จุดเด่น
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่มี
หลักสูตรชัดเจน สนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียนทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เรียนและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดย
พิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค่ายและความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาตามอัธยาศัย
จุดควรพัฒนา
ด้ า นที่ 2 การบริ หารจั ด การ ประกอบด้ว ยมาตรฐานที่ 2 ตัว บ่งชี้ที่ 2.7 มาตรฐานที่ 3 ตัว บ่งชี้ที่ 3.1 – 3.5
และ มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 6.1 ผลการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

2
2
2
2
2
5

2.00
1.20
1.20
1.60
1.20
3.00

ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้

15

10.20

พอใช้

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งไม่บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
สาหรับผลการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2562 พบว่า ในการบริหารจัดการ ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการนิเทศ
และติดตามผล ขาดการนาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุง พัฒนาการบริหารองค์กร
ควรนาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุง พัฒนาการบริหารองค์กร ควรมีการตรวจสอบ
ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ กลยุทธ์จุดเน้นการดาเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง ควรมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้
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สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน แผนปฏิบัติการการทางานจะต้องมีคณะทางานประชุม
ร่วมกันวางแผน กาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย งบประมาณที่ใช้ร่วมกัน มีการประเมินความพึงพอใจในการร่วมโครงการ/
กิจกรรมทุกครั้ง
ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 - 2.6
น้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพของผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับ
ที่ได้
คุณภาพ

3

1.20

4
3

4.00
3.00

ปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดีมาก

4
4
4
22

4.00
3.20
3.20
18.60

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดี ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
-
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ด้านที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 – 4.2
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ที่ได้

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง
เร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ด้านที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

5

2.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
รวมคะแนน

5
10

2.63
4.63

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึง่ ไม่บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้
จุดเด่น
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดทาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ย้อนหลังจานวน 3 ปี (ปี 61, 60 และ 59) และมีการประเมิน
โดยต้นสังกัด จานวน 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2561 โดยบุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคาสั่งและปฏิทินการจัดทาระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาโดยมีหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
จุดควรพัฒนา
ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และจัดทารายงานการประเมินตนเองที่เชื่อถือได้ ครอบคุลมเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสถานศึกษา สะท้อนผลการดาเนินงาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นาที่เ ป็น
รูปธรรม และการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทางานให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ยังไม่สามารถทาได้ครบถ้วน
4.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1) จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีจากการประเมินตนเอง
2) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี และนาผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาแผนต่อไป
3) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
จัดทารายงานการประเมินตนเองที่เชื่อถือได้ ครอบคุลมพันธกิจ สะท้อนผลการดาเนินงาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
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4.4 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นาข้อมูลจากผลการประเมินตนเองและ
ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อกาหนดเป็นทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาได้ ดังนี้
1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมกับภาคีเครือข่าย ร่วมวางแผนด้านการจัดการการศึกษาต่อเนื่องและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยที่ชัดเจน เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยภาคีเครือข่ายเข้ ามาร่วมจัดการศึกษาต่อเนื่องและ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อการ
พัฒนาให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้านเครือข่าย
2. สถานศึกษาควรมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของ
ผู้เรียน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรให้คาแนะนาและร่วมดาเนินการ
3. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน โดยการอบรม/พัฒนาบุคลากร อวท.ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ มีทักษะ ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์จุดเน้นการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
5. สถานศึกษาควรให้ความสาคัญและสานสัมพันธ์กับหน่วยงานข้างเคียง และชุมชน ประสานกับองค์กร/หน่วยงาน
ต่างๆ ประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเสริม มีส่วนร่วมในการวางแผน
ดาเนินงาน ตลอดจนสรุปประเมินผล
6. สถานศึกษาควรมีการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาให้ละเอียดทุกด้าน เพื่อยกระดับให้เป็นสถานศึกษาชั้นนา
และในระดับสากลต่อไป และมีการบูร ณาการสถานศึกษาควบคู่กับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและประเทศ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวต่อไป
4.5 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสถานศึกษา
1) ควรได้รับงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมรวมทั้ง
สถานศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2) การวางแผนการดาเนินงานในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเพื่อสถานศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
มาตรฐานกลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
(6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าน้าหนัก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
35
การศึกษาต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ทาเป็น (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)
5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง (ผ่านตามเกณฑ์)
5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีงานทาหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทางาน สามารถทางาน
5
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
การศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
15
และสิ่งแวดล้อม)
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
25
และสิ่งแวดล้อม)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้
3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร
4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/
3
ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง
4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา
10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา
2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง
2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
2
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
(6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้) (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพของศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

ค่าน้าหนัก
10
5
5
10
5
5
10
5
5
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ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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คณะผู้จัดทา
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คณะผู้จั ดทา
ที่ปรึกษา
นายเบญจพล

พาลี

นางสาวธีธิมา
นางพิมรา
นางสาวรัตนา
นายสินรัตน์

โกณฑา
นุชเจริญ
ผเด็จพล
แก้วนิยม

ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครู (ครูชานาญการพิเศษ)
ครู (ครูชานาญการพิเศษ)
ครู (ครูชานาญการพิเศษ)
ครู (ครูชานาญการ)

คณะผู้ร่วมจัดทารายงาน
นางสาวธีธิมา
โกณฑา
ครู (ครูชานาญการพิเศษ)
นางพิมรา
นุชเจริญ
ครู (ครูชานาญการพิเศษ)
นางสาวรัตนา
ผเด็จพล
ครู (ครูชานาญการพิเศษ)
นายสินรัตน์
แก้วนิยม
ครู (ครูชานาญการ)
นางสาววรรณาภรณ์
เจริญยิ่งสุขจินดา
ครูผู้ช่วย
นางระวิวรรณ
เทพจันทร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอภิรดี
ชูผล
นักวิชาการศึกษา
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนรายงาน/พิมพ์
นางระวิวรรณ
นางสาวอภิรดี

เทพจันทร์
ชูผล

เจ้าหน้าที่พัสดุ
นักวิชาการศึกษา
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(Self Assessment Report : SAR 2562)
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
181 หมู่ที่ 4 ถนนเลียบทางรถไฟคลองวาฬ – หว้ากอ ตาบลคลองวาฬ
อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
www.waghor.go.th / E-mail : waghor2411@waghor.go.th
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