รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐
ฉบับเผยแพร่

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คํานํา
ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายในเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
และเปดเผยรายงานนั้นตอสาธารณชนนั้น
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเปนระบบที่สราง
ความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและตามที่สังคมคาดหวัง
เอกสารการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พุทธศักราช ๒๕๕๙ ประกอบดวย ๒สวน
ไดแก สวนที่ ๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบดวย ๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบงชี้ และสวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ ประกอบดวย ๑
มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้ เพื่อเปนการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและนําผลการประเมินคุณภาพภายในไป
ปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอคุณภาพการประกันของสถานศึกษาตอไป

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
ตอนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร
ตอนที่ ๒ ขอมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
- ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
- ขอมูลการจัดการเรียนการสอน
- ขอมูลผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ขอมูลดานงบประมาณ
- เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวบงชี้

ก
ข
๑
๓
๓
๔
๔
๔
๔
๖

๑
ตอนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
๑
๒
๓
๔
รวม

๑

๒

๕
๕
๕
๕
๒๐

๔
๕
๕
๕
๑๙

๓

๔

๕

๖

๔
๔

๔
๕

๕

๕

๘

๙

๕

๕

รวม

เฉลี่ย

9
28
19
10
๖๖

4.50
4.67
4.75
5.00
๔.๗๑

หมายเหตุ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
1. ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จํานวน 10 ตัวบงชี้
2. ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี” จํานวน ๔ ตัวบงชี้
3. ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน - ตัวบงชี้
4. ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน - ตัวบงชี้
5. ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้

๒
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พุทธศักราช ๒๕๕๙
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
๑
๒
๓

๑

๒

๕
๕
๕

๔
๕
๕

๔

๕

๕

๕

๕

รวม

๒๕

๑๙

๓
๔
๔

๘

๔
๔
๕

๙

๕
๕
๕

๑๐

๖

รวม

เฉลี่ย

๕

9
28
24

4.50
4.67
4.80

5

5.00

10

5.00

๗๖

๔.๗๕

๕

หมายเหตุ

ตัวบงชี้ ๓.๕ เปนตัวบงชี้
เพิ่มเติมของสถานศึกษา
เปนมาตรฐานเพิ่มเติม
ของสถานศึกษา
เปนมาตรฐานที่ 4
ของ สอศ.
ตัวบงชี้ที่ 4.1 , 4.2

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา
๑.๑ ระดับตัวบงชี้
๑.๑.๑ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จํานวน 12 ตัวบงชี้
๑.๑.
2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี” จํานวน ๔ ตัวบงชี้
๑.๑.3 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน - ตัวบงชี้
๑.๑.4 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน - ตัวบงชี้
๑.๑.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้
๑.๒ จุดเดน
๑. สถานศึกษามีผลงานที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก และมีผลงานที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติจํานวนมาก
๒. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูใหแกสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ อยางตอเนื่อง
๑.๓ จุดควรพัฒนา
๑.๔ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๑. ควรพัฒนาดานการจัดหาตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสัดสวนที่เหมาะสม
เพียงพอตอจํานวนผูเรียน
๒. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนเลิศทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ ใหไดรับรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติจากหนวยงานหรือองคกรภายนอกในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา

๓
ตอนที่ ๒ ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๑. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีไดแบงที่ดินสาธารณะบริเวณบานดอนหลวง จํานวน
๔๙ไร ๒งาน ๕๐ตารางวา เพื่อเปนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาดาน
วิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น และไดเปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในป
การศึกษา๒๕๓๗ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชา
ชางไฟฟา และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอํานวย อมรศิลปสวัสดิ์ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยฯ คนแรก
๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการาอาชีพไชยา มี ขนาดและที่ตั้ง ดังนี้
ขนาด
มีพื้นที่ ๔๙ไร ๒งาน ๕๐ตารางวา
ที่ตั้ง
ตั้งอยูเลขที่ ๒๒๑หมูที่ ๑ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย ๘๔๑๑๐
โทรศัพท ๐-๗๗๔๓-๕๓๘๖ , ๐-๗๗๓๑-๐๙๕๔-๕โทรสาร ๐-๗๗๔๓-๑๕๙๓
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต www.cicc.ac.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส chaiya_cec@thaimail.com
๑.๓ ปรัชญาของสถานศึกษา
“ปญญาดี มีคุณธรรม นอมนําสังคม อุดมพลานามัย”
๑.๔ วิสัยทัศนของสถานศึกษา
“ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากล”
๑.๕ พันธกิจของสถานศึกษา
๑. บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะ
สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ
๓. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย ใหมีคุณภาพระดับสากล
๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
๑.๖ อัตลักษณของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดกําหนดอัตลักษณของสถานศึกษาไว ดังนี้
“วินัยเปนเลิศ รับผิดชอบยอดเยี่ยม เปยมดวยมนุษยสัมพันธ”

๔
๒. ขอมูลการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัย การอาชีพไชยา ไดจัดการ ศึกษา ๒ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) เปด สอน
จํานวน ๘ สาขาวิชา ไดแกสาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชาง
กอสราง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดสอน จํานวน ๗ สาขาวิชา ไดแกสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
(สาขางานเทคนิคยานยนต , สาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต)สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางกอสรางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นอกจากนั้น
วิทยาลัยการอาชีพไชยายังเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย
๓. ขอมูลผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
๓.๑ ขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยามีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น ๖๑ คน ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน ๓ คน ครู
จํานวน ๓๙ คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑๙ คน
๓.๒ ขอมูลนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีนักเรียนนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๒ คน เปนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน ๘๙๕ คน และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จํานวน ๒๗๗ คน นอกจากนั้นยังมีผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๒๒๐ คน
๔. ขอมูลดานงบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีงบดําเนินการ เปนเงินทั้งสิ้น

๑๒,๙๐๒,๔๓๕.-บาท

๕.เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๑) โลรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ปการศึกษา 2551 , 255๕ และ
2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ
2) รางวัล สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2560 จากกระทรวง
ศึกษาธิการ
3) รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเดน สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวง
ศึกษาธิการ
4) โล ศูนยสถานศึกษาพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
5) ไดรับประกาศเกียรติคุณ “เปนสถานศึกษาสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6) ไดรับประกาศเกียรติคุณ “เปนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษาในสถานศึกษาระดับชาติ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560” จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

๕
7) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “โครงการตนกลาสีเขียว” จากบริษัท ปตท. แหงประเทศไทย
8) รางวัล
Popular Vote “การประกวดโครงการกรุงไทยตนกลาสีขาว ปที่ ๑๑” จาก
ธนาคารกรุงไทย
9) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดโครงการกรุงไทยตนกลาสีขาว ปที่ ๑๑” จาก
ธนาคารกรุงไทย
10) รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ “ดานความคิดสรางสรรคดีเดน ” ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ผลงานของทีมธุรกิจดีเดน ภายใตโครงการสงเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11) รางวัลเหรียญเงินงานวันนักประดิษฐ ประจําป ๒๕๖๑“เครื่องขัดตะไครน้ําบนพื้นคอนกรีต”
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
12) รางวัลเหรียญเงิน งานวันนักประดิษฐ ประจําป ๒๕๖๑ “เครื่องลางทะลายปาลมแบบผสม
จุลินทรีย EM เพื่อการเพาะเห็ดฟาง”จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
13) รางวัล VDO Clip ดีเดน โครงการ Fin ดี We can do“ทีมออมตามรอยพอ ”จากธนาคาร
แหงประเทศไทย
14) ผานการคัดเลือกรอบแรก จํานวน ๘ ทีม โครงการ Fin ดี We can do ไดรับเงินรางวัล
Seed Moneyจํานวน๑๐,๐๐๐ บาทจากธนาคารแหงประเทศไทย
15) เขารอบ ๑๐ ทีมสุดทายโครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)ไดรับเงินสนับสนุน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาทจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑6) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาคใต ประเภทที่ ๗ การคิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการ
ชีววิถีฯ ดีเดนการประกวดตามโครงการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ประจําป ๒๕๖๐จากการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาคใต ประเภทที่ ๑ การดําเนินงานภายในวิทยาลัย
ดีเดนการประกวดตามโครงการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ประจําป ๒๕๖๐จากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาคใต ประเภทที่ ๘ งานวิจัยและนวัตกรรมดีเดนการ
ประกวดตามโครงการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ประจําป ๒๕๖๐จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19) รางวัลชนะเลิศ การประกวด “การแสดงนาฏมวยไทย” จากบริษัทอีซูซุ จํากัด สุราษฎรธานี
๒๐) นายวิชิต วิเชียร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ไดรับรางวัล “เพชรนารายณ”
ประจําป ๒๕๖๐ สาขาผูบริหารดีเดน จากสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎรธานี

๖
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
จํานวนผูเขาเรียน
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบาย
สําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคาร
สถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับ
คุณภาพ
5

ดีมาก

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4
4
5

ดี
ดี
ดีมาก

5

ดีมาก

5
5
4
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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ตัวบงชี้เพิ่มเติม
ของสถานศึกษา

๗
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๔ ดานการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสูไทยแลนด ๔.๐

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา
สูไทยแลนด ๔.๐
มาตรฐานที่ ๕ ดานการประกันคุณภาพภายใน

5

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน

5

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา

5

ดีมาก

สรุป
๑.ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้
๒.ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี” จํานวน ๔ ตัวบงชี้
๓.ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน - ตัวบงชี้
๔.ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน - ตัวบงชี้
๕.ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้

หมายเหตุ

มาตรฐาน
เพิ่มเติมของ
สถานศึกษา
ตัวบงชี้เพิ่มเติม
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔
ของ สอศ.
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑
ของ สอศ.
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒
ของ สอศ.

๘
๖.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการฝกอบรมวิชาชีพ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ ดานการจัดการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการทําแผนการบริหาร
จัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ ๑.๖รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับ
การพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๗ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๘รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ ๑.๙รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑๐ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอ
การนําความรูความสามารถไปใชประโยชน
สรุป
๑.ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จํานวน ๙ ตัวบงชี้
๒.ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี” จํานวน - ตัวบงชี้
๓.ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน ๑ ตัวบงชี้
๔.ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน - ตัวบงชี้
๕. ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้
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