รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา
(Self-Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2560

ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ขอมูลภาควิชา
ภาควิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาวิชาการ เสริมสรางคุณธรรม กิจกรรมสูสาธารณะ

วิสัยทัศน
มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และ วิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของใหมีความรูคูคณ
ุ ธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม
อันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
พันธกิจ
ผลผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับที่เปด ตรงตามความตองการของ
อุตสาหกรรม และพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ดําเนินการพัฒนาองคความรูและประยุกตใชในอุตสาหกรรม
ใหบริการวิชาการ ในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมแกภาครัฐและเอกชน สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
เปาหมาย
1. ดานผลการจัดการศึกษา หมายถึง นักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยเปนผูที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากําหนด และไดรับการวาจางจากหนวยงานรัฐ
2. ดานบริหารจัดการศึกษา หมายถึง แผนกวิชาไดมีการกําหนดนโยบายแผนการพัฒนา ตลอดจน
กรอบทิศทางทางการดําเนินงานตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลขับเคลื่อนของแผนกวิชาให
มีการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทางแผนกวิชาจะดําเนินการบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได
3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง มีการจัดการเรียนรูและการฝกทักษะ
ของผูเรียนโดยความรวมมือของสถานประกอบการ หนวยงาน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เนนการฝกปฏิบัติจริง
ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะทุกดานในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ จากการประสานงาน
ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคชุมชน ตลอดจนหนวยงานภาคนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อใหเกิดกลไกในการ
ดําเนินงานและระบบติดตามผลการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนพัฒนา ควบคูกับการประกันคุณภาพ เพื่อใหเกิดผล
ในการปรับปรุง พัฒนาปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิบัติอื่น ๆ และมีการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อนําไปปรับปรุงการประกันคุณภาพและการปฏิบัติงานของแผนก มีการ
กํากับดูแลใหมีการดําเนินการ ตลอดจนใหมีการติดตามประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
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อัตลักษณ

“วินัยดี มีทักษะ”

เอกลักษณ

“สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ”

จํานวนงบประมาณที่ไดรับในปการศึกษา 2560

: 471,250 บาท
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ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2560
1. หัวหนาภาควิชา นายณัฐธัญ สุวรรณทา
2. ครูประจําการ จํานวน 6 คน
3. ครูอัตราจาง จํานวน 3 คน
คุณวุฒิ

ที่

ชื่อ - สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

นายณัฐธัญ สุวรรณทา
นายสรวิศ พุมมวง
น.ส.ปยรัตน แกวกัลยา
นายพรชัย ทองอินทร
นางชฎารัตน สุขศีล
นางจริญยา พุทธสอน
นายวิศรุต การถัก
นายสุวิทย วงษจําปา
น.ส.วฏิลลดา ประสงสันต

ต่ํากวา
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ตําแหนง
ปริญญา
ตรี
โท
เอก
การศึกษา วุฒิอื่น
ตรี

ครู คศ.3
ป.โท

ครู คศ.3
ป.โท

ครู คศ.3
ป.โท

ครู คศ.2
ป.โท

ครู คศ.2
ป.เอก

ครู คศ.2
ป.โท

ครูอัตราจาง
ป.ตรี

ครูอัตราจาง
ป.โท

ครูอัตราจาง
ป.โท

รวม ครูผูสอน 9 คน
หมายเหตุ เรียงลําดับจากครูประจําไปถึงครูอัตราจาง
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หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจํานวนนักเรียน – นักศึกษา
หลักสูตร/ประเภท
วิชา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม

เทคนิคคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร

ปวช.1

จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
39
17
56

เทคนิคคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร

ปวช.2

30

21

51

เทคนิคคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร
รวม ระดับปวช.

ปวช.3

36
105

21
59

57
164

ปวส.1

33

9

42

ปวส.2

29

10

39

62
167

19
78

81
245

สาขาวิชา

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร

สาขางาน

คอมพิวเตอร
ฮารดแวร

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
ฮารดแวร
รวม ระดับปวส.
รวมทั้งหมด (ระดับ ปวช.+ ระดับ ปวส.)

ระดับชั้น
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ขอมูลดานงบประมาณ
ประเภท

จํานวนเงิน (บาท)

1. ครุภัณฑ

189,000 บาท

2. วัสดุฝก

249,750 บาท

3. โครงการดานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและทะนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
3.1 พิธีไหวครูประจําป
3.2 กิจกรรมปใหมประจําป
4. โครงการดานการกีฬาและนันทนการ
4.1 โครงการกีฬาสีภายใน
5. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. โครงการดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. จัดทําและดําเนินการจัดประกวดโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รวม

3,000 บาท
2,500 บาท
6,000 บาท
2,000 บาท
19,000 บาท
471,250 บาท

หมายเหตุ: ขอมูลจากแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ขอมูลการจัดพื้นที่การเรียนการสอน
ที่
1.
2.
3.
4.

การจัดพื้นที่

พื้นที่ฝกปฏิบัติในโรงงาน
หองเรียนทฤษฎี
หองฝกปฏิบัติ
ศูนยวิทยบริการ มุมหองสมุด
มุมคนควา
5. หองคอมพิวเตอร
6. หองคอมพิวเตอร
7. หองเครื่องมือ / เก็บวัสดุอุปกรณ/
หองพักครู
8. หองจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ

จํานวน
หอง
2
1

พื้นที่แตละหอง
( ตารางเมตร )
60
82.50

ความเพียงพอคิดเปน
รอยละ
0%
100%
100%

1

60

100%

3

60

100%

1

82.50

100%

1

82.50

100%

1

82.50

100%
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.3
ตัวบงชี้ที่ 3.4
มาตรฐานที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
รวม

ผลการประเมินปที่
ผานมา

ผลการประเมินป
ปจจุบัน

ผลการพัฒนา
(มี/ไมมี)

รอยละตัวบงชี้ที่
มีการพัฒนา

พอใช
ตองปรับปรุง

ดีมาก
ตองปรับปรุง

มี
ไมมี

85
30.52

ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก

มี
มี
มี
ไมมี
มี
มี

100
100
100
100
100

ดี
ดี
พอใช
ดี

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

มี
มี
มี
มี

100
100
80
100

พอใช
พอใช

ดี
ดีมาก

มี
มี

78.57
78.57
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ความสําเร็จ ปฏิบัติตามประเด็น คิดเปนรอยละ 78.57
คาคะแนน
4.91

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจําปการศึกษา 2560 รายงานผล
การประกันคุณภาพภายในและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง
รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูงขึ้น เกิดการพัฒนาคุณภาพ มีความเขาใจและตระหนักมากขึ้นในเรื่อง
คุณภาพ
จุดควรพัฒนา
ตระหนักถึงการตรวจสอบการประเมินคุณภาพ รวมทั้งขอเสนอแนะมาใชพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงาน และตระหนักถึงการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา
ขอเสนอแนะ
ใหจัดการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของภาควิชาฯ ทั้งในรูปแบบกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม การศึกษาคนควาขอมูลดาน
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาภายในภาควิชาฯ
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สรุปผลการดําเนินงานของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประจําปการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
วิธีดําเนินการ
ภาควิชาฯ มีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระภายใน
หนึ่งป และสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมายคือจากสถานประกอบการ
หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอและจากบุคคลสถาน
ประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม
แบบมาตราส ว นประมาณค า (Rating Scale) 5 ระดั บ เพื่อ เก็ บ ข อ มู ล ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ ม เป า หมายและ
ครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลอยาง
ถูกตอง
ผลการดําเนินงาน
1. ภาควิชาฯ มีขอมูลผูสําเร็จการศึก ษาจํา แนกเปนผูที่ไดง านทํ าในสาขาที่เกี่ย วข อง ศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขางานที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. ภาควิชาฯ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับ
ขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จาก
สถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
3. ภาควิชาฯ มีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
4. ภาควิ ช าฯ มีจํา นวนขอ มูล ตอบกลั บ ที่มีผ ลการประเมิน ความพึ ง พอใจดานสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
5. ภาควิชาฯ มีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย
3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
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จุดเดนของมาตรฐาน
สวนมากนักศึกษาออกไปทํางานตามสถานประกอบการที่นักศึกษาไดเคยไปฝกประสบการณ (ฝกงาน)
จุดดอยตองพัฒนา
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ควรมีการทําแบบสอบถาม แลวแขวนไวในเว็บไซตของภาควิชาฯ เพื่อ
งายตอการตอบแบบสอบถามของหนวยงานที่เกี่ยวของ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ในการรับนักศึกษาควรรับนักศึกษาที่จบหรือสําเร็จการศึกษากอน ถึงเปดรับสมัครนักศึกษา และควร
จะรับสมัครพรอมกันทั่วประเทศ มีการเปด-ปดการรับสมัครใหตรงตามเวลาที่กําหนด
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
วิธีดําเนินการ
ภาควิชาฯ มีการบริหารการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ผลการดําเนินงาน
1. ภาควิชาฯ มีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรมแกผูบ ริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
2. ภาควิชาฯ มีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงคของกลุม
ผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวน
รวมของทุกคน
3. ภาควิชาฯ จัดใหมีกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทําโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
4. ภาควิชาฯ สงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
ดําเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. ภาควิชาฯ มีการประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
จุดเดนของมาตรฐาน
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมายชัดเจน
จุดดอยตองพัฒนา
สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครู กลุมบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนพัฒนาอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
การติดตาม การตรวจสอบ การดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม ตามที่กําหนด
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
วิธีดําเนินการ
ภาควิ ชาฯ จัด การเรีย นการสอนตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีว ศึ ก ษาแตล ะระดับ ตามหลัก สูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม
สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชาหรือ
กํ าหนดรายวิ ช าใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต องการของ
ตลาดแรงงาน
ผลการดําเนินงาน
1. ภาควิชาฯ สงเสริมสนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิ ควิ ธีก ารสอนที่ หลากหลายและบู รณาการคุ ณธรรม จริ ย ธรรม คา นิ ย ม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. ภาควิชาฯ สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. ภาควิชาฯ สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
4. ภาควิชาฯ สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อ
เปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5. ภาควิชาฯ สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา
จุดเดนของมาตรฐาน
ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูตามรายวิชา ดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
จุดดอยตองพัฒนา
ควรมีการจัดอบรมการทําแผนการจัดการเรียนรู อบรมการทําสื่อการสอนใหสอดคลองกับรายวิชาที่ทํา
การสอน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนจัดหาเครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอรใหครบถวนและมีความทันสมัย
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มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดําเนินการ
ภาควิชาฯ จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
1. ภาควิช าฯ มีการกํา หนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษาและการจัดทํา แผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ภาควิชาฯ ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3. ภาควิชาฯ ไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี การประเมิ นคุ ณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ภาควิชาฯ ไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. ภาควิชาฯ ไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายใน
จุดเดนของมาตรฐาน
ทางภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดตระหนักถึงคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของภาควิชาฯ
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร
ภายในภาควิชาฯ โดยการสงเสริม และสนับสนุนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จุดดอยตองพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรประสานงานกับงานตาง ๆ ในการสงตอขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา ใหกับภาควิชาฯ เพื่อให
งานประกันคุณภาพของภาควิชาฯ สมบูรณที่สุด และจะไดสอดคลองกับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ปฏิบัติงานตามรายละเอียดของตัวบงชี้เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินพรอมการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของภาควิชาฯ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในภาควิช าฯ ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งรัฐและเอกชน
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