การสรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป
2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู (เกี่ยวกับผูยื่นคํารอง)
3. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปนระบบ
4. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการ
ฟง การอาน การเขียนและการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
6. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่
ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ผลของ ผลการประเมิน
การดําเนินงาน
- ดี>74
รอยละ 94.60
ดี
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
- ดี>74
รอยละ 77.27
ดี
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
- ดี>74
รอยละ 90.88
ดี
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
- ดี>74
รอยละ 76.98
ดี
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
- ดี>74
รอยละ 94.87
ดี
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
- ดี>74
รอยละ 96.44
ดี
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
- ดี>74
รอยละ 85.94
ดี
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
- ดี>74
รอยละ 86.83
ดี
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60
- ดี>74
รอยละ 99.17
ดี
- พอใช 60 – 74
- ปรับปรุง<60

ตัวบงชี้
10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
13. รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน

เกณฑเชิงปริมาณ
-

ดี>59
พอใช 50 – 59
ปรับปรุง<50
ดี>59
พอใช 50 – 59
ปรับปรุง<50
ดี 4.00-5.00
พอใช 3.50-3.99

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
รอยละ 100

ผลการ
ประเมิน
ดี

รอยละ 91.99

ดี



= 4.44

ดี

ปรับปรุง1.00-3.49

- ดี>60
- พอใช 50 – 59
- ปรับปรุง<50
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

รอยละ 80.00

ดี

ดี

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 1 – 13
จุดที่ตองพัฒนา จุดเดนมาตรฐานที่ 1
1. ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑพนสภาพและเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
2. ผูเ รียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบได
3. ผูเรียนมีความรูในการปฏิบัติงานวิชาคอมพิวเตอร โดยสามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต การ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพในการผลิตชิ้นงานได
4. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
5. มีการดําเนินโครงการตาง ๆ ในการสรางจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา
6. วิทยาลัยฯ มีการรณรงคเรื่องการแตงกายเพื่อพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพที่เหมาะสม
7. มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ชัดเจน

8. ผูสําเร็จการศึกษาใหความสําคัญตอการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
9. นักเรียน นักศึกษามีอัตราการศึกษาตอในระดับสูง
10. การเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวส. มี
ทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาในระดับดี
11. นักเรียน นักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1
ควรใชวิธีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/ศึกษาตอหลายวิธีและหลายระยะ
เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ประสานงานแผนกวิชาในการติดตาม

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑเชิงปริมาณ

14. รอ ยละหลัก สูต รฐานสมรรถนะที่มี คุณ ภาพ - ดี>75
(รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ 4 ขอ)
- พอใช 60 – 75
- ปรับปรุง<60
15. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา - ดี>75
การ โดยมีการดําเนินการ
- พอใช 60 – 75
- ปรับปรุง<60
16. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ - ดี 4.00-5.00
สอนของผูสอน
- พอใช 3.50-3.99
- ปรับปรุง 1.00-3.49
17. รอยละของงบประมาณที่ส ถานศึกษาจัดซื้อ - ดี>15
วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ - พอใช 10 – 15
สอนอยา งเหมาะสม (เทียบกับ งบดํา เนินการ - ปรับปรุง<10
ทั้งหมด)
18. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ - ดี>1 : 1
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา (จํานวนผูเรียน - พอใช 2 : 1
ตอ ครั้ ง ของการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ใ ช เ ครื่ อ ง - ปรับปรุง 3 : 1
คอมพิวเตอร)
19. ระดับ ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน - ดี ปฏิบัติทุกขอ
อาคารประกอบ หอ งเรีย น ห อ งปฏิ บัติ ก าร - พอใช ปฏิบัติ 1-3
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชา - ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2
ที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และ
เกิดประโยชนสูงสุด
20. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ - ดี ปฏิบัติทุกขอ
ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ - พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ
ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
- ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2
21. ระดับ ความเหมาะสมในการจัดใหมีค รุภัณฑ - ดี ปฏิบัติทุกขอ
และอุปกรณ
- พอใช ปฏิบัติ 1-4
- ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-3

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
รอยละ 100

ผลการ
ประเมิน
ดี

รอยละ 93.23

ดี



= 4.23

ดี

รอยละ 21.95

ดี

1:1

ดี

4 ขอ

ดี

4 ขอ

ดี

5 ขอ

ดี

ตัวบงชี้
22. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน (รอยละ
ของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกได
อยางมีคุณภาพ)
23. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
24.

25.

26.

27.

28.

เกณฑเชิงปริมาณ
- ดี>70
- พอใช 60 – 70
- ปรับปรุง<60

- ดี>89
- พอใช 75-89
- ปรับปรุง<75
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร - ดี 25 ครั้ง
จากแหล ง ต า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก - พอใช 20-24
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา - ปรับปรุง<20 ครั้ง
อยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา - ดี>20 แหง
รวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี - พอใช 15-19 แหง
และระบบปกติ
- ปรับปรุง<15 แหง
จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิ - ดี>89
หรื อ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ มี ส ว นร ว มในการ - พอใช 75-89
พัฒ นาผูเรียน (รอยละของสาขาวิช าที่จัดหา - ปรับปรุง<75
ผูเชี่ยวชาญ)
อัต ราส ว นของผู ส อนประจํ า ที่มี คุณ วุฒิ ดา น - ดี 100
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
- พอใช 50-99
- ปรับปรุง<50
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
- ดี 1 : 25
- พอใช 1 : 25-30
- ปรับปรุง 1 : 30
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน
รอยละ 100

ผลการ
ประเมิน
ดี

รอยละ 100

ดี

345 ครั้ง

ดี

265 แหง

ดี

รอยละ 100

ดี

รอยละ 100

ดี

1 : 25

พอใช

ดี

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 14 – 27
ตัวบงชี้
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
ตัวบงชี้ 28
จุดเดนมาตรฐานที่ 2
1. ครูเขียนแผนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ
2. มีการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนของครู - อาจารย
3. ครูมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจริง
4. มีคอมพิวเตอรอยูในสภาพการใชการได และมีผูรับผิดชอบหองชัดเจน
5. บุคลากรสามารถตรวจซอมไดเอง
6. มีการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุมเพียงพอ
7. มีศูนยวิทยบริการที่เพียงพอตอการใชบริการของนักเรียน นักศึกษา
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหนาที่ที่รับผิดชอบ
9. ครูและบุคลากรทางการศึก ษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒ นาในวิชาชีพ หรือหนาที่
ที่รับผิดชอบมาพัฒนาการเรียนการสอน
10. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
11. นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู ทักษะวิชาชีพจากบุคลากรภายในและภายนอกสม่ําเสมอ
12. มีจํานวนสถานประกอบการที่มีก ารจัดการศึก ษารว มกับ สถานศึก ษา จํานวนมากในการจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
13. แผนกวิชามีการเชิญผูเ ชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจ ากภายนอกทั้ง ภาครัฐ / เอกชน มาใหความรู
กับนักเรียน นักศึกษา
14. วิทยาลัยมีครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ และนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
15. วิทยาลัยมีครูในการจัดการเรียนการสอนตอผูเรียนตามเกณฑ
16. การจัดครุภัณฑ และอุปกรณของแผนกวิชา อยูในมาตรฐานระดับดี
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2
1. ควรมีการจัดเก็บขอมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแตละสาขางาน
2. การเพิ่มจํานวนบุคลากรในแผนกวิชา คอมพิวเตอรกราฟกและแผนกวิชาการโรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
29. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่
ปรึกษา
30. จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพ
ติดใหกับผูเรียน

31. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน เมื่อเทียบ
กับแรกเขา

เกณฑเชิงปริมาณ

ตัวบงชี้ 29 - 33
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
-

ผลการ
ประเมิน

- ดี>25 ครั้ง
- พอใช 20 – 25
- ปรับปรุง<20 ครั้ง
- ดี 1 ครั้ง >90%
1 ครั้ง
- พอใช 1 ครั้ง 80 รอยละ 95.46
90%
- ปรับปรุง1 ครั้ง<80%
- ดี<31
ปวช. 10.87
- พอใช 31-40
ปวส. 7.06
- ปรับปรุง>40
- ดี>80
รอยละ 100
- พอใช 75 – 80
- ปรับปรุง<75

ดี

รอยละ 100

ดี

32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ (รอยละของ
สาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม)
33. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
- ดี>80
สงเสริมการอนุรักษ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม - พอใช 75-80
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (รอย - ปรับปรุง<75
ละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง
2 กิจกรรม)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้

สัมฤทธิ์ผล
ของการ
ดําเนินงาน
36 ครั้ง

ดี

ดี

ดี

ดี

จุดเดนตามมาตรฐานที่ 3
1. วิทยาลัยฯ จัดใหนักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาในคาบชั่วโมง Home room ทุกสัปดาห
2. มีระบบการติดตาม ดูแลใหคําปรึกษานักเรียนในที่ปรึกษา
3. ผูเรียนไดเขารับการตรวจสุขภาพจากแพทย และตรวจสอบสารเสพติด และพบวาผูเรียน
ปลอดสารเสพติด
4. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันนอย
5. นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเอง
6. วิทยาลัยฯ ดําเนินกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา ครอบคลุมดานวิชาการ ดานสงเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
7. วิทยาลัยฯ ดําเนินกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหกับนักเรียน นักศึกษา
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3
การปรับวิธีการใหครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกงาน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
-

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑเชิงปริมาณ

34. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการ ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
35. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ

- ดี>=4 กิจกรรม
- พอใช 2-3 กิจกรรม
- ปรับปรุง 0-1
กิจกรรม

- ดี>รอยละ 0.2
- พอใช
รอยละ 0.11-0.22
- ปรับปรุง <
รอยละ 0.11
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4

สัมฤทธิ์ผล
ของการ
ดําเนินงาน
33 กิจกรรม

1.65

ผลการ
ประเมิน
ดี

ดี

ดี

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 34-35
จุดที่ตองพัฒนา
จุดเดนตามมาตรฐานที่ 4
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพใหกับประชาชนอยางหลากหลาย
2. มีผูเขารับบริการวิชาชีพจํานวนมาก
3. วิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อใหบริการวิชาชีพสูสังคม
อยางเพียงพอ เปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด
จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 4
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการวิชาชีพสูสังคม
-

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้

เกณฑเชิงปริมาณ

36. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ - ดี 100
โครงงานที่นําไปใชประโยชนในการ
ปวช.>1 ชิ้น/ภาคเรียน
พัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความ ปวส.>4 ชิ้น/ภาคเรียน
สะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบ - พอใช 75-99
อาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
- ปรับปรุง<75
และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันใน
รอยละของสาขางาน
ระดับชาติ
ทั้ง ปวช. และ ปวส.
37. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
- ดี>=3 ชิ้น
โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ - พอใช 2 ชิ้น
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ
- ปรับปรุง 1 ชิ้น
38. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง
- ดี>1.00
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ - พอใช 0.50-1.00
งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ
- ปรับปรุง<0.50
(ยกเวนงบลงทุน)
39. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล
- ดี 4 ครั้ง 4 ชองทาง
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
- พอใช 2-3 ครั้ง
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการ
2-3 ชองทาง
พัฒนาการเรียนการสอนชุมชน สังคม และ - ปรับปรุง 1 ครั้ง
ประเทศชาติ
1 ชองทาง
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 36, 32, 38, 39
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก
จุดเดนตามมาตรฐานที่ 5

สัมฤทธิ์ผล
ของการ
ดําเนินงาน
รอยละ 100

ผลการ
ประเมิน
ดี

3 ชิ้น

ดี

1.25

ดี

18 ครั้ง
7 ชองทาง

ดี

ดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บุคลากรครู มีความตั้งใจในการจัดทํานวัตกรรม วิจัย
มีการจัดอบรม สัมมนาการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
นักศึกษา สามารถเขียนรายงานการดําเนินงานโครงการวิชาชีพดวยระเบียบวิธีทางวิจัย 5 บท
มีการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม วิจัยและสิ่งประดิษฐอยางตอเนื่อง
มีชองทางการเผยแพรหลายชองทาง
มีการสงผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานเขาประกวดในระดับภาค และประเทศ

จุดที่ตองพัฒนาตามมาตรฐานที่ 5
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานที่ 5
-

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
40. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได
41. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตอง เหมาะสม
42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรูของสถานศึกษา

เกณฑเชิงปริมาณ
- ดี 8 ขอ
- พอใช 6-7 ขอ
- ปรับปรุง<6 ขอ

- ดี>90
- พอใช 85-90
- ปรับปรุง<85
- ดี ปฏิบัติ 1-4-5
- พอใช 1-3
- ปรับปรุง 1-2
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6

สัมฤทธิ์ผล
ของการ
ดําเนินงาน
9 ขอ

ผลการ
ประเมิน
ดี

รอยละ 100

ดี

5 ขอ

ดี

ดี

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 40-42
จุดที่ตองพัฒนา
จุดเดนตามมาตรฐานที่ 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
มอบหมายหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งคําสั่งวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องเปนลายลักษณอักษร
มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนา
มีปฏิทินการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา และ ใจ
แกศิษยไดเปนอยางดี

7. มีการปรับปรุง / เผยแพร / ประชาสัมพันธขอมูลของสถานศึกษาอยางเปนปจจุบัน ตอเนื่อง
ผานเว็บไซด www.spvc.ac.th
8. มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ แบบแผน
9. มีการใหบริการขอมูลอยางเปนระบบ
10. มีการบันทึกการรวบรวมและจัดเก็บรายงานการปฏิบัติการจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษาดวยระบบคอมพิวเตอร
11. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร และวางระบบ Internet ที่มีความเร็วสูงและ มีเสถียรภาพสูง
12. มีการจัดทําเครือขาย Intranet และกําหนดสิทธิของผูใช เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
13. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีประสิทธิภาพคอนขางสูง

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้
43. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
44. ประสิทธิภาพผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน

เกณฑเชิงปริมาณ

- ดี ปฏิบัติ 1-4
- พอใช 1-3
- ปรับปรุง 1-2
- ดี ปฏิบัติ 1-3
- พอใช 1-2
- ปรับปรุง 1
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

สัมฤทธิ์ผลของ ผลการ
การดําเนินงาน ประเมิน
4 ขอ
ดี

3 ขอ

ดี

ดี

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเดน ไดแก ตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ 43, 44
จุดที่ตองพัฒนา
จุดเดนตามมาตรฐานที่ 7
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ในสวนสถานศึกษา ฝาย แผนกวิชา
งาน และบุคลากรครูทุกคน
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง และเนนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน
3. สถานศึกษา บุคลากรครู นักเรียน นักศึกษาดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยไดรับการยอมรับจาก
หนวยงาน สถานประกอบการ และชุมชน
4. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรครู และเจาหนาที่ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานที่ 7
แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 7
-

