ผลสรุปความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของผูบริหารกับการประกันคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจําปการศึกษา 2554
ผู ต อบแบบสอบถามความพึ ง พอใจผลการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร จํานวน 51 คน สรุปผลการประเมินไดดังนี้
แบบสอบถามความพึงพอใจแบงเปน 3 ตอน
1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
 ชาย จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 64.71
 หญิง จํานวน 19 คน
คิดเปนรอยละ 37.25
ตําแหนง
 คณะกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 12
คน คิดเปนรอยละ 23.53
 ครู บุคลากร
จํานวน 20
คน คิดเปนรอยละ 39.22
 นักเรียน นักศึกษากิจกรรม
จํานวน 20
คน คิดเปนรอยละ 39.22
2. ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ใชเกณฑระดับความพึงพอใจดังนี้
 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.50 หมายความวา
 คาเฉลี่ย 2.41 – 3.40 หมายความวา
 คาเฉลี่ย 1.41 – 2.40 หมายความวา
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.40 หมายความวา

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจนอย
มีความพึงพอใจนอยที่สุด

3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลสรุปความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของผูบริหารกับ
การประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจําปการศึกษา 2554 ไดดังนี้
ลําดับ

รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

ระดับ

1
2

ผูบริหารกําหนดมาตรฐานครอบคลุม 7มาตรฐาน43 ตัวบงชี้ ดานกาอาชีวศึกษา
ผูบริหารมีลําดับขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน

4.51
4.06

ดีมาก
ดี

ลําดับ

รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

ระดับ

4.22

ดี

4.16

ดี

3
4

ผูบริหารกําหนดเปาหมายคุณภาพครอบคลุมเกณฑประเมินทุกระบบครบทุก
มาตรฐาน
ผูบริหารแจงใหทุกฝาย/สาขาวิชา/มีความเขาใจตรงกัน

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผูบริหารมีการสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายใน
ผูบริหารกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้
ผูบริหารมีกระบวนการดําเนินงานมีความตอเนื่องเปนระบบ
ผูบริหารมีกรอบการดําเนินงานมี PDCA ชัดเจน
ผูบริหารใหมีกรรมการตรวจติดตามภายในที่ผานการอบรมเพียงพอ
ผูบริหารมีแผนการตรวจติดตามภายในชัดเจนทุกระบบการตรวจประเมิน
ผูบริหารมีนโยบายใหมีกระบวนการตรวจติดตามภายในโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก
ผูบริหารมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพครบถวน
ผูบริหารมีการนําแผนพัฒนาคุณภาพไปดําเนินงานครบถวน
ผูบริหารสามารถนําผลมาพัฒนาการบริหารงานไดทุกพันธกิจ
ผูบริหารมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผูบริหารมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

4.16
3.96
4.18
4.06
4.16
4.18
4.14
4.27
4.25
4.24
4.22
4.18

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางดังกลาวสรุปผลการประเมินไดดังนี้
1. ผูบริหารกําหนดมาตรฐานครอบคลุม 7 มาตรฐาน43 ตัวบงชี้ ดานการอาชีวศึกษา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.51 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารในการกําหนดมาตรฐาน
ครอบคลุม 7 มาตรฐาน43 ตัวบงชี้ ดานการอาชีวศึกษา ที่ครอบคลุม
2. ผูบริหารมีลําดับขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารมีลําดับขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ชัดเจน
3. ผูบริหารกําหนดเปาหมายคุณภาพครอบคลุมเกณฑประเมินทุกระบบครบทุกมาตรฐาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารกําหนดเปาหมาย
คุณภาพครอบคลุมเกณฑประเมินทุกระบบครบทุกมาตร
4. ผูบริหารแจงใหทุกฝาย/สาขาวิชา/มีความเขาใจตรงกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ผลการประเมิน
อยูใ นระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารแจงใหทุกฝาย/สาขาวิชา/มีความเขาใจตรงกัน
5. ผูบริหารมีการสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ผลการประเมินอยู
ในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารผูบริหารมีการสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายใน
6. ผูบริหารกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชีภ้ ายใน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ผลการ ประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานตามเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้ภายใน
7. ผูบริหารมีกระบวนการดําเนินงานมีความตอเนื่องเปนระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารมีกระบวนการดําเนินงานมีความตอเนื่องเปนระบบ
8. ผูบริหารมีกรอบการดําเนินงานมี PDCA ชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารมีกรอบการดําเนินงานมี PDCA ชัดเจน
9. ผูบริหารใหมีกรรมการตรวจติดตามภายในที่ผานการอบรมเพียงพอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ผล

การประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารใหมีกรรมการตรวจติดตามภายในที่ผานการ
อบรมเพียงพอ
10. ผูบริหารมีแผนการตรวจติดตามภายในชัดเจนทุกระบบการตรวจประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารมีแผนการตรวจติดตามภายในชัดเจนทุก
ระบบการตรวจประเมิน
11. ผูบริหารมีนโยบายใหมีกระบวนการตรวจติดตามภายในโดยผูเชี่ยวชาญภายนอกมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.14 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารมีนโยบายใหมีกระบวนการตรวจ
ติดตามภายในโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก
12. ผูบริหารมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพครบถวนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพครบถวน
13. ผูบริหารมีการนําแผนพัฒนาคุณภาพไปดําเนินงานครบถวนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารมีการนําแผนพัฒนาคุณภาพไปดําเนินงานครบถวน
14. ผูบริหารสามารถนําผลมาพัฒนาการบริหารงานไดทุกพันธกิจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารสามารถนําผลมาพัฒนาการบริหารงานไดทุกพันธ
กิจ
15. ผูบริหารมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.22 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารมีการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนโดยผลการประเมินคุณภาพภายนอก
16. ผูบริหารมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.18 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับผูบริหารมีการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนโดยผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของผูบริหารกับการประกันคุณภาพวิทยาลัย
การอาชีพหนองแค ประจําปก ารศึกษา 2554 ทุกขออยูในระดับ ดี โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร
กําหนดมาตรฐานครอบคลุม 7 มาตรฐาน43 ตัวบงชี้ ดานการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.51
ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารมีลําดับขั้นตอนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพชัดเจน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.06 ผลการประเมินอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.18 คิดเปน
รอยละ 83.60 อยูในระดับ ดี และเปนการยอมรับการดําเนินงานของผูบริหารในการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2554 จากนั้นนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชการปรับปรุงการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานของผูบริหารตอไป

