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สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 
มาตรฐานทีี่ี1ี ดานผลการจัดการศีึกษา 

 
ผูู สู า เรู จการศูึกษาเปนคนดีูมีคูุณธรรมูจรูิยธรรมูตามอูัตลูักษณของสถานศูึกษาคูุณธรรมูมูีความรูู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศูึกษาวูิชาชีพของหลูักสูตรในแตละระดูับและแตละสาขาวูิชาสาขางานเปนท่ีูพูึงพอใจ
ของตลาดแรงงานูและมีสูัดสวนผููสู าเร จการศูึกษาเทียบกูับผููเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ีกู าหนด 

 
ตัวบงช้ีท่ีี1.1ี ระดับความพึงพอใจทีี่มีีตอคีุณภาพของผูส าเรี จการศีึกษาี

ประเดี นการประเมิน 
1. สถานศูึกษามูีขู้อมููลผู้สู าเรู จการศูึกษาจำแนกเป็นผู้ทูี่ไดงานทู าในสาขาทูี่เกูี่ยวของูศึกษาตอและู

ประกอบอาชูีพอูิสระในสาขาที่เกูี่ยวของภายในหนึ่งปีู ไมนอยกวารอยละู75ูของจ านวนผููสู าเร จการศูึกษา 
2. สถานศึกษาได้มีการสำรวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผู้สำเร จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ 

ขอมูลตอบกลับไมน้อยกว่ารอยละู75ูจากสถานประกอบการูหนวยงานที่ผูสู าเร จการศูึกษาไปทู างานูจากู
สถานศูึกษาที่ผสู าเร จการศูึกษาไปศูึกษาตอูและจากบุคคลูสถานประกอบการูหนู่วยงานผููรับบริการูจากการู
ประกอบอาชูีพอูิสระของผููสู าเร จการศึกษา 

3. สถานศึกษามูีจำนวนข้อมูลตอบกลับทูี่มีผลการประเมินความพูึงพอใจด้านคุณลูักษณะที่พึงประสงค์ูเฉลูี่ยู
3.51 - 5.00ูตั้งแตรอยละู80ูขูึ้นไปของจ านวนขอมูลตอบกลูับ 

4. สถานศูึกษามูีจู านวนขอมูลตอบกลูับทูี่มีผลการประเมูินความพูึงพอใจดานสมรรถนะหลูักและ 
สมรรถนะท่ัวไป เูฉลูี่ยู3.51ู-ู5.00ูตั้งแตรอยละู80ูขูึ้นไปูของจ านวนขอมูลตอบกลูับ 

5. สถานศูึกษามูีจู านวนขอมููลตอบกลูับท่ีมูีผลการประเมูินความพูึงพอใจดานสมรรถนะวูิชาชูีพเฉลี่ย 
3.51 - 5.00ูตั้งแตรอยละู80ูขูึ้นไปของจ านวนขอมูลตอบกลูับ  

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถานศึกษาได้จัดท าแบบส ารวจความพงึพอใจต่อคณุภาพผู้ส าเร จการศึกษาจากสถานประกอบการู
หน่วยงานูสถานศึกษาูผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร จการศึกษา 
 2.ูสถานศึกษาจัดท าโครงการติดตามนักศึกษาท่ีส าเร จการศึกษาท่ีได้ท างานตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.ูระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการูหนว่ยงานูสถานศึกษาูหรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร จการศึกษาโดยมีกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีผลประเมินเฉลียู่3.51ู–ู5.00ูคิดเป็นร้อยละ 90.90 
 2.ูมีเอกสารขอ้มูลสรุปภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร จการศึกษาจ าแนกเป็นสาขาวิชาู 

ผลการประเมนิตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน ู ไมผาน 

สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชูี้ 
 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 

  พอใชู้ (3ู คะแนน) ูู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 
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จุดเดน 
 -ูนักศึกษาที่ส าเร จการศึกษาส่วนใหญ่มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงตามที่สถานประกอบการ
ต้องการ 

จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีท่ีี1.2ี รอยละของผูส าเรี จการศีึกษาเทีียบกับจ านวนผูเขาเรีียนี

ประเด นการประเมิน 
รอยละของจ านวนผููสู าเร จการศูึกษาเทียบกูับจ านวนผููเรียนแรกเขาของรนุนั้น 

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สรุปรายงานผลจ านวนผูส้ าเร จการศึกษาแยกตามสาขาวชิา 

ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - จ านวนของผูส้ าเร จการศกึษาเทียบกับจ านวนผูเ้รียนแรกเข้าของรุ่นนั้นูคิดเป็นรอ้ยละ 55.65 ได้ค่าคะแนนู
3.48ูอยู่ในระดับูพอใช้ 

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
ใหเทียบบัญญัตูิไตรยางศู์ ู ทศนิยมสองต าแหนู่งไมปดเศษู โดยกู าหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละ80ูขูึ้นไปู

เทียบไดคาคะแนนู 5.00 
 

สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 
 ดีมาก  ดี  พอใช ้
 ตู้องปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน  

จุดเดน 
-ูวิทยาลัยด าเนินการจัดกิจกรรมู/ูโครงการูเพื่อพัฒนาผู้เรียนเน้นการปฏิบัติจริงและการประเมินตาม 

สภาพจริงมีการสอนเสริมูส่งเสริมกิจกรรมแข่งทักษะต่างๆูและด าเนินงานตามวงจรคุณภาพูPDCA 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
- ลดปริมาณนักเรียนูนักศึกษาูด้านการออกกลางคันให้มีจ านวนลดลง 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าูเพื่อให้จบการศึกษาทันตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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ูมาตรฐานท่ีี2ี ด้านการบรีิหารจัดการศึกษา 
 
สถานศูึกษามูีการบรูิหารจัดการศูึกษาตามแนวทางสถานศูึกษาคูุณธรรมูและนโยบายของหน่วยงานตนสูังกูัดูู ููููููููู
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศูึกษาอยางมีประสิทธิภาพูรวมทูั้งการประสานความรู่วมมูือกูับบูุคคลู
ชูุมชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการูหน่วยงานทูี่เกูี่ยวข้องูเพื่อการพัฒนาคูุณภาพการศึกษาและพูัฒนาู
มาตรฐานการศูึกษาทุกระดับ 

 
ตัวบงช้ีท่ีี2.1ี ระดับคุณภาพในการดำเนินการบรีิหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมี

ประเดี นการประเมิน 
1. สถานศึกษามีการใหความรู้และสรางความเขาใจเกูี่ยวกับสถานศูึกษาคุณธรรมูแกผูบริหารูครูู

บุคลากรทางการศูึกษาและผููเรียนรวมกูัน 
2. สถานศูึกษามูีการกู าหนดู"คูุณธรรมอูัตลูักษณของสถานศูึกษา"ูพฤตูิกรรมทูี่พูึงประสงค์ของกลุมู

ผู้บรูิหารูกลูุ่มครููและบูุคลากรทางการศูึกษาและกลุ่มผูเรียนูดวยความสมูัครใจูเตู มใจูและโดยการมูีสวนรวมูของ
ทูุกคน 

3. สถานศูึกษาจูัดให้กลุ่มผูบริหารูกลุ่มครููและบูุคลากรทางการศูึกษาูและกลุมผู้เรูียนจูัดทำโครงการู
คูุณธรรมูจริยธรรมูและกู าหนดเปาหมายูพฤติกรรมท่ีพูึงประสงครวมกูันของแตละกลูุม 

4. สถานศูึกษาสงเสรูิมูสนูับสนูุนใหกลุมผูบรูิหารูกลูุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาูและกลุมผูเรูียนู
ด าเนินการตามโครงการคูุณธรรม จูริยธรรมูโดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศูึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่กู าหนดูและมีการกู าหนดแนวทางการ 
พูัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมประจ าปีการศึกษาู2559 
2.ูโครงการอยู่ค่ายพักแรมลกูเสือ – เนตรนารวีิสามญั 
3.ูโครงการรวมพลังแห่งความภักดี/กิจกรรมูBig Cleaning Day 
4.ูโครงการฝึกอบรมคุณธรรม/จริยธรรมูหน่วยเผยแพรพ่ระพุทธศาสนาูประจ าภาคู15ู 
ููููวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
5.ูกิจกรรมวันไหว้คร ู
 6.ูกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

ผลการด าเนีินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมประจ าปีการศึกษาู2559ูคิดเป็นค่าเฉลี่ยู4.00ูอยู่ในระดับูมาก 
2.ูสรุปผลโครงการอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ – เนตรนารวีิสามัญูคิดเป็นค่าเฉลี่ยู3.85ูอยู่ในระดับูมาก 
3.ูสรุปผลโครงการรวมพลังแห่งความภักดี/กิจกรรมูBig Cleaning Day คิดเป็นค่าเฉลียู่4.02ู 
ููููอยู่ในระดับูมาก 
4.ูสรุปผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรม/จริยธรรมูหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาูประจ าภาคู15ู 
ููููวัดเพชรสมุทรวรวิหารูคิดเป็นค่าเฉลี่ยู4.25ูอยู่ในระดบัูมาก 
5.ูสรุปผลกิจกรรมวันไหว้คร ูคิดเป็นค่าเฉลี่ยู3.85ูอยูใ่นระดับูมาก 
 6.ูสรุปผลกิจกรรมแห่เทียนพรรษาูคิดเป็นค่าเฉลียู่4.13ูอยู่ในระดับูมากู 
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ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมิน 

 ผาน ู ไมผาน 
 

 
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 

 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ (3ู คะแนน) ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
จุดเดน 
ู-ูมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารูครููบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนโดยท่ัวถึง 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีทีี่ี2.2ี ระดับคีุณภาพในการด าเนีินการตามนโยบายส าคีัญของหน่วยงานตนสังกัด 
 

ประเด นการประเมิน 
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาูมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสู าคูัญที่หน่วยงานตู้นสังกัดมอบหมายได้อย่างู

ถููกตอง 
2. ผููอำนวยการสถานศึกษาูมีความสามารถในการสูื่อสารใหผู้บริหารูครูููบุคลากรทางการศูึกษาและผููเรียน 

รวมทูั้งผู้ปกครองูชูุมชนูสถานประกอบการูและหน่วยงานท่ีเก่ียวของทั้งภาครูัฐและเอกชนไดรู้และเข้าใจในู
นโยบายท่ีสู าคูัญท่ีหนวยงานตนสูังกูัดมอบหมายไดเปนอยางด ี

3. ผู้บริหารูครููผูู้เรียนูร่วมกันกำหนดแผนงานูโครงการูกิจกรรมและเป้าหมายูและดำเนินงานเพื่อให้ 
นโยบายสำคัญ 
ของหนวยงานตนสูังกูัดประสบผลสู าเร จตามเปาหมาย 

4. ผูอำนวยการสถานศูึกษาูมูีการตูิดตามูตรวจสอบการดำเนูินงานตามแผนงานโครงการูกูิจกรรมูและู
เปาหมายท่ีกู าหนด 

5. ผููอู านวยการสถานศูึกษาูมูีการประเมินผลการด าเนินงานตามเปาหมายและกู าหนดแผนพูัฒนาตอไป 
 

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.ูสถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
ููููประจ าปีพ.ศ.2556ู-ู2559 
2.ูสถานศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 
3.ูสถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีูสรุปผลการด าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
4.ูสถานศึกษาได้จัดท าแบบส ารวจความพงึพอใจของครท่ีูมีต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการด าเนีินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดทุกโครงการู(ดูผลจากรายงานประจ าป)ี 
 2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อผู้บริหารูคิดเป็นค่าเฉลี่ยู4.30ูอยู่ในระดับูดี 

ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชูี้ 

 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ ู (3ู คะแนน)   ตู้องปรับปรงุู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 
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จุดเดน 

 - ผู้บริหารมีความรูู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายูปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีการใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ 

จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีท่ีี2.3ี ระดับคุณภาพในการบรีิหารจัดการด้านบุคลากรี

ประเด นการประเมินี1 

สถานศูึกษาูส งเสร ิมูสนับสนุนูกำกูับดูแลูให ้ม ีจู านวนครูทั ้งหมดเทียบกับจำนวนผู ้เร ียนทูั้งหมดตามููููููููููู
เกณฑมาตรฐานอูัตรากู าลูังในสถานศูึกษาสูังกูัดสู านูักงานคณะกรรมการการอาชูีวศูึกษาตามหนูังสูือููก.ค.ศ.ูููููููููููู
ทูีู่ศธู0206.6/55ูลงวูันท่ีู22ูมกราคมู2557ูหรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศูึกษาเอกชนว่าด้วยู
การกำหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบูพ.ศ.ู2551ูแลวแตกรณี 
 

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สถานศึกษาได้จัดจ านวนครผูู้สอนเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนูนักศึกษาูได้ตามเกณฑม์าตรฐาน
อัตราก าลัง 

ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.ูจ านวนครูเทียบกับจ านวนูนักเรียนูนักศึกษาูช่างอุตสาหกรรมูู1ู: 19 
2.ูจ านวนครูเทียบกับจ านวนูนักเรียนูนักศึกษาูพาณิชยกรรมูู1ู: 29 
3.ูจ านวนครูเทียบกับจ านวนูนักเรียนูนักศึกษาูคหกรรมูู1ู: 16 

 

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
  ผาน   ููไมผาน 
 

ประเด นการประเมินี๒ 
สถานศูึกษาูสงเสริมูสนับสนุนูกำกับดูแลูให้ครููผู้สอนในแต่ละรายวิชาทูุกคน เูป็นผู้ที่จบการศึกษา

ตรงหรูือสูัมพูันธกูับรายวูิชาทูี่สอนูหรูือเปนผูทูี่ไดเขารูับการศูึกษาหรูือฝกอบรมเพูิ่มเตูิมตรงหรูือสูัมพูันธกับ
รายวูิชาท่ีสอน 

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถานศึกษาได้จัดครูผู้สอนในแต่ละรายวชิาท่ีได้รับการฝกึอบรมตรงตามกับรายวิชาทีส่อน 
 2.ูสถานศึกษาได้จัดครูในสาขาวิชาเข้ารว่มโครงการแลกเปลี่ยนกับครูสถานศึกษาอื่นหรือหนว่ยงานอื่น
ตรงกับสาขาวชิา 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้รับการฝึกอบรมตรงตามรายวิชาที่สอน จ านวนู78ูคน 

 2.ูครูในสาขาวชิาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับครูสถานศึกษาอื่นหรอืหนว่ยงานอื่นตรงกับสาขาวชิา 
จ านวนู6ูคน 

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
  ผาน   ู ไมผาน 
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ประเดี นการประเมินี๓ 
 

สถานศึกษาูส่งเสริมูสนับสนุนูก ากูับดูแลูให้ครููไม่น้อยกว่าร้อยละู75ูได้ศึกษาูฝึกอบรมู
ประชูุมวูิชาการูศูึกษาดูงานดานวูิชาการหรือวูิชาชูีพที่ตรงหรือสูัมพูันธกูับรายวูิชาที่สอนูไมนอยกวาู10ู
ชูั่วโมงตอป 

 
การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษามีการส่งเสริมูสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาูฝึกอบรมูประชุมวิชาการูศึกษาดงูานด้านวชิาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกั์บวิชาท่ีสอน 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - จ านวนครูได้รับการศึกษาูฝกึอบรมูประชุมวิชาการูศึกษาดูงานด้านวชิาการหรือวิชาชพีที่ตรงหรอื
สัมพันธ์กับวชิาที่สอนูจ านวนู78ูคนูคิดเป็นร้อยละู80.41 

ผลการประเมินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 

ประเดี นการประเมินี๔ 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนูุนก ากับดูแลให้มูีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

อูัตรา กูู า ลููั ง ใู นู สู ถู าู นู ศููึก ษู าู สููั ง กููัด สูู า นูั กู งู าู นู คู ณู ะู กู รู รู มู กู าู รู กู าู รู อูาชูีว ศููึก ษู าูู ตา มู หู นููั ง สููือู ก .ู คู .ู ศู .ููู
ท่ีูศธู0206.6/55ูลงวันท่ีู22ูมกราคมู2557ูหรือระเบูียบคณะกรรมการสงเสริมการศูึกษาเอกชนูู
วู่าด้วยการกู าหนดจู านวนครููและบูุคลากรทางการศึกษาของโรงเรูียนเอกชนในระบบู พ.ศ.ู2551ููู
แลวแตกรณ ี

 
การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาได้จัดจ านวนบุคลากรทางการศึกษาใหเ้พียงพอต่อสถานศึกษา 
ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาได้จัดจ านวนบุคลากรทางการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศึกษาก าหนด 
ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 

 ผาน ู ไมผาน  

ประเด นการประเมินี๕ 
สถานศูึกษาูสู่งเสริมูสนับสนุนูกำกูับดูแลูใหครูและบูุคลากรทางการศูึกษา ไูดรูับการประกาศูููููู

เกูียรติคูุณูยกยองความรูู้ความสามารถูคูุณธรรมูจรูิยธรรมูจรรยาบรรณวูิชาชีพูจากหนวยงานหรูือ
องคู์กรูภายนอกูไมนอยกวาูรอยละู5ูของจ านวนครูและบุคลากรทางการศูึกษาท้ังหมด 

 
การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาได้ส่งครเูข้ารว่มอบรมูประกวดแข่งขันูจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
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ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- ครูในสถานศึกษาไดร้ับประกาศเกียรติคุณยกย่องความรูู้ ความสามารถูคูุณธรรมูจรูิยธรรมู

จรรยาบรรณวูิชาชีพูจากหนวยงานหรูือองคู์กรูภายนอกูจ านวนู10ูคนูคิดเป็นรอ้ยละู10.31 
 ผาน ู ไมผาน 

 
 

สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 
 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ (3ู คะแนน) ู ตองปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
จุดเดน 

  สถานศึกษามีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทุกด้าน 

จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
-
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ตัวบงช้ีท่ีี2.4ีระดับคุณภาพในการบรีิหารจัดการด้านการเงินี

ประเด นการประเมินี1 

สถานศึกษามูีแผนปฏูิบัตูิงานประจำปี มีูการจัดสรรงบประมาณ เูปนค่าใชจ่ายของแผนงาน โูครงการ 
กูิจกรรมตางๆ 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบตัิราชการูประจ าปีู2559 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการูประจ าปีู2559 

 
ผลการประเมินตามประเด นการประเมิน 

 ผาน ู ไมผาน 
 

ประเดี นการประเมีินี๒ 
สถานศูึกษามูีรายจายคาวูัสดูุฝก อููุปกรณและสูื่อสู าหรูับการเรูียนการสอนไมนอยกวาูรอยละู20 

ของงบด าเนินการ 
 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวสัดุฝึกูอปุกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวสัดุฝึกูอปุกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละู20ูของงบด าเนินการู(100%) 

ผลการประเมินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
ประเด นการประเมินี๓ 
สถานศูึกษามีรายจ่ายในการสู่งเสริมูสนับสนุนใหู้ผูู้เรียนใชู้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการู

วูิชาชูีพหรอืท าประโยชนตอชูุมชน สููังคมไมนอยกวารอยละู1ูของงบด าเนินการ 
 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนุนให้ผูเ้รียนออกบริการดา้นวิชาการวชิาชพี
ต่อชุมชนูไม่น้อยกว่ารอ้ยละู1ูของงบด าเนินการ 

ผลการด าเนีินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนุนให้ผูเ้รียนออกบริการดา้นวิชาการวชิาชพี

ต่อชุมชนูไม่น้อยกว่ารอ้ยละู1ูของงบด าเนินการ 
 

ผลการประเมินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผา 
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ประเดี นการประเมินี๔ 
 

สถานศูึกษามูีรายจายในการสงเสรูิม สูนับสนูุนูการจูัดทู าูการประกวดูการแสดงโครงการพูัฒนาู
ทักษะวูิชาชูีพูนวูัตกรรมูสูิ่งประดิษฐู์ูงานสรางสรรคของผููเรียนไมนอยกวารอยละ 5ููของงบด าเนินการ 

 
การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม สูนับสนูุนูการจูัดทู าูการประกวดูการแสดง 

โครงการพูัฒนาูทักษะวูิชาชูีพูนวูัตกรรมูสูิ่งประดิษฐู์ูงานสรางสรรคของผููเรียน 
ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนูุนูการจูัดทู าูการประกวดูการแสดง 

โครงการพูัฒนาูทักษะวูิชาชูีพูนวูัตกรรมูสูิ่งประดิษฐู์ูงานสรางสรรคของผููเรียน ร้อยละู50ูของงบด าเนินการ 
ผลการประเมินตามประเด นการประเมิน 

 ผาน ู ไมผาน 
 
ประเด นการประเมินี๕ 

สถานศึกษา มีรายจ่ายในกา รส งเ สรูิมู สนับสนูุนู กา รจัด กิจกรรม ดูู้า นกา ร รููักชาติู เ ทูิด ทูนู
พระมหากษูัตรูิย์ส่งเสรูิมการปกครองระบอบประชาธูิปไตยอนัมีพระมหากษัตรูิยทรงเป็นประมูุขและทะนูุบ ารูุงู
ศาสนาูศูิลปะูวัฒนธรรมูการอนูุรักษ์สูิ่งแวดล้อมูการกีฬาและนูันทนาการูการส่งเสริมการดู ารงตนตามู
ปรัชญาของเศรษฐกูิจพอเพูียง ไูมนอยกวารอยละู5ูของงบด าเนินการ 

 
การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนูุนู การจัดกิจกรรมดูู้านการ รููักชาติ 

เทูิด ทูนูพระมหากษูัตรูิย์ส่งเสรูิมการปกครองระบอบประชาธูิปไตยอันมีพระมหากษัตรูิยทรงเป็นประมูุขและ
ทะนูุบ ารูุงูศาสนาูศูิลปะูวัฒนธรรมูการอนูุรักษ์สูิ่งแวดล้อมูการกีฬาและนูันทนาการูการส่งเสริมการดู ารง
ตนตามูปรัชญาของเศรษฐกูิจพอเพูียง 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนูุนู การจดักิจกรรมดูู้านการ รููักชาติ  

เทูิด ทูนูพระมหากษูัตรูิย์ส่งเสรูิมการปกครองระบอบประชาธูิปไตยอันมีพระมหากษัตรูิยทรงเป็นประมูุขและ
ทะนูุบ ารูุงูศาสนาูศูิลปะูวัฒนธรรมูการอนูุรักษ์สูิ่งแวดล้อมูการกีฬาและนูันทนาการูการส่งเสริมการดู ารง 
ตนตามูปรัชญาของเศรษฐกูิจพอเพูียง คิดเป็นร้อยละู50ูของงบด าเนินงาน 

ผลการประเมินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน
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สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 
 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ ู (3ู คะแนน) ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
จุดเดน 
สถานศึกษามีการจัดการบริหารด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีู2559ูครบทุกด้าน 

โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพูPDCA 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีท่ีี2.5ีระดับคีุณภาพในการบรีิหารจัดการดานอาคารสถานท่ีีดานครภุีัณฑและดานฐานขอมีูลสารสนเทศ 

 
ประเด นการประเมินี1 
สถานศูึกษามูีการพูัฒนาและดููแลสภาพแวดลอมูภูมิทูัศนของสถานศูึกษาใหสะอาดูเรูียบรอยู

สวยงามและปลอดภูัย 
 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.ูสถานศึกษามอบหมายหนา้ท่ีในการดูแลพื้นท่ีรอบๆสถานศึกษา 
2.ูสถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
3.ูสถานศึกษาจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4.ูสถานศึกษาจัดท าโครงการโรงจอดรถยนต ์
5.ูสถานศึกษาจัดท าโครงการปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารู3ู 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - ผลสรุปความพงึพอใจระดับคุณภาพในการดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามู
ค่าเฉลี่ยู4.56ูอยูใ่นระดับ มากท่ีสุด 

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
 

ประเดี นการประเมินี๒ 
สถานศูึกษามูีการกู ากูับูดููแลูการใช อาคารสถานทูีู่ห อง เรูียนูห องปฏูิบูัตูิการูโ รงฝ กงานูููููููููููููููู

ศููนยวูิทยบริการูและอูื่นๆูใหมีสภาพท่ีพรอมใชงานูมีความปลอดภูัยูสะอาดูเรียบรอยูสวยงาม 
 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาได้จัดท าโครงการดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรยีน 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สังเกตจากสถานท่ีจริงูมีความสะอาดเรยีบร้อยูสวยงามและปลอดภัย 

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 
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ประเดี นการประเมินี๓ 
สถานศูึกษามูีการกำกูับูดูแลูในการจัดหาูการใชู้การบู ารูุงรักษาครูุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เูพูียงพอและู

มีความปลอดภูัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาด าเนินโครงการในการจัดสรรครุภณัฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - มีการบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ูเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของสาขาวิชาทุกสาขาวชิา 

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
ประเดี นการประเมินี๔ 

สถานศูึกษามูีการนู าเทคโนโลยูีคอมพูิวเตอรมาใชในการบริหารจูัดการระบบฐานขอมููลอย่างนอย 
4ูประเภทูอยางเปนระบบและมีประสูิทธูิภาพ คููือ 

(1) มีระบบปองกันผู้บุกรกุระบบฐานข้อมููลจากภายในและภายนอกู 
(2) มีการกู าหนดสูิทธูิการเขาถูึงระบบฐานขอมูลอยางชูัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรมูAnti Virus เพูื่อปองกูันไวรัสและกู าจัดไวรสัในเครือ่ง ลูููกขาย 
(4) มีฐานขอมูลูมีการูUpdate เปนปจจุบันู 
(5) มีการสู ารองฐานขอมูลอยางสม่ าเสมอ 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษามีการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลมีการจัดระบบฐานข้อมูลท้ังหมดู9ูประเภทูโดยด าเนินงานตาม 

วงจรคุณภาพูPDCA 

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 
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ประเด นการประเมินี๕ 
สถานศูึกษาส่งเสริมใหผู้บรูิหารูครูู บูุคลากรทางการศูึกษาและผู้เรูียนสามารถใชู้ประโยชนจากการู

บริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมคีูุณภาพ 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.ูสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้้บริหารูครููบุคลากรทางการศึกษาใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มูล 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อสอบถาม 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจูคิดเป็นู3.87ูอยูใ่นระดับูด ี

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 

 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ (3ู คะแนน) ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
จุดเดน 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศู9ูประเภทูและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันูมีการส ารวจความ 

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีท่ีี2.6ีระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบรีิหารจัดการศึกษา 
 

ประเดี นการประเมีินี1 
สถานศึกษามูีแผนงานูโครงการในการประสานความร่วมมูือกับบูุคคลูชุมชนูสมาคมูชมรมู

สถานประกอบการูหนวยงานท่ีเกูี่ยวของ เูพูื่อระดมทรพัยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการแนวรว่มเพือ่พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
2. โครงการพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือด้านอาชวีศึกษา 
3. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ครูผู้สอนโดยการฝึกงานในสถานประกอบการ 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สร้างความสัมพันธร์ะหว่างวทิยาลัยกับสถานประกอบการูสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนด้านอาชีพูสรา้งเครือข่ายความรว่มมืออย่างเป็นรูปธรรม 
2. วิทยาลัยฯได้รับความรว่มมือด้านต่างๆูจากภาครัฐและเอกชน 
3. เพื่อให้ครูผูส้อนได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
4. สร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

ผลการประเมินตามประเด นการประเมีิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
ประเด นการประเมินี๒ 
สถานศูึกษามูีจำนวนบูุคคลูชุมชนูสมาคมูชมรมููสถานประกอบการหนวยงานทูี่รวมมูือในการจูัดูููู

การศึกษาดานระบบทวูิภาคีูหรูือด้านการฝึกประสบการณ์ทูักษะวิชาชีพูหรือดานการศึกษาดูงานของผู้เรูียนููููููู
ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โูดยมีสูัดสวนของความรวมมือ 1ููแห่งต่อผููเรียนไมเกูินู40ูคน 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการสร้างการศึกษาแบบทวิภาคีระบบโรงงาน – โรงเรยีนูสู่ความยั่งยืน 
2. โครงการแนวรว่มเพือ่พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการศึกษาความรู้คู่ประสบการณ์ 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกนัในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ 
3. เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาู 
4. เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ 
5. สร้างขวญัก าลังใจในการเป็นเครือข่ายความรว่มมืออย่างเปน็รูปธรรม 
6. นักเรียนูนักศึกษาูได้รับประสบการณ์ตรงโดยไปดูงานูซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่คณะครูและนักเรียนท่ีได้รับ

ความรู้ต่างๆูเพือ่น ามาปรับใช้กับวิชาชีพท่ีเรียนตอ่ไป 
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ผลการประเมินตามประเด นการประเมีิน 
 ผาน ู ไมผาน 

ประเด นการประเมินี๓ 
สถานศูึกษาไดรับความรวมมือชู่วยเหลูือจากบูุคคลูชูุมชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการูหนวยงานู

ท่ีเกูี่ยวของในการรับเชูิญเปนครพููิเศษ วููิทยากรูรวมพูัฒนาผููเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูโครงการสร้างสรรค์ความรูจ้ากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สาขาวชิาอาหารและโภชนาการจัดท าโครงการสร้างสรรค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนูโดยเชิญ
วิทยากรที่มีความช านาญูในการท าขนมไทยโบราณูให้กับนักเรียน 

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
ประเด นการประเมินี๔ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลูชุมชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการูู

หนวยงานที่เกูี่ยวของในการมอบทุนการศูึกษาใหแกผููเรียนโดยมีสูัดสวนู1ูทุนตอผููเรียน ไูมเกูินู100ูคน 
 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูโครงการทุนการศึกษา 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - ทุนการศึกษาูมีจ านวนู46ูทุนูนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับทุนท้ังหมดู196ูคนูรวมเป็นเงินท้ังสิ้นู
683,100ูบาท 

ผลการประเมินตามประเดี นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
ประเดี นการประเมินี๕ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลูชุมชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการูู

หนวยงานที่เกูี่ยวของในการบริจาคเงูินูหรูือวูัสดูุอปกรณ์ูหรือครุภูัณฑหรูือสิ่งอูื่นูๆูอยางใดอย่างหนึ่งหรือู
หลายอยางูเพูื่อสงเสริมูสนับสนุนการจัดการศูึกษาูจ านวนไมนอยกวาู5ูรายการ 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาได้รับการบริจาคเงินูวัสดอุุปกรณ์ูครุภณัฑ์ูจากูบุคคลูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการและ 

หน่วยงานต่างๆูเพือ่สนับสนนุส่งเสริมการจัดการศึกษาู 
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ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.ูชมรมนกกรงหัวจุกูจังหวัดสมุทรสงครามบริจาคเงินจ านวน 17,500 บาท  
(หนึ่งหม่ืนเจ ดพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
 2.ูสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามูสนับสนุนวัสดุและครุภณัฑ์ในการจัดท าห้องูMedia Bank 
เป็นเงินู150,000ูบาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 3.ูส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามูบริจาครถยนต์ส่วนบุคคลูจ านวนู3ูคันู(ตัดโอนครุภณัฑ์) 
 4.ูบริษัทูรุจโอฬารูบรจิาคเครื่องคอมพวิเตอร์ูจ านวนู4ูชุดูให้ห้องูMedia Bank (หอ้งสมุด) 
 5.ูอู่ด าโลหะกิจโดยูนายวชิระูสมุทรศรูบริจาคเครือ่งกลึงระบบูMannaul ขนาดู400 x 620ูmm.  
ราคาู200,000ูบาทู(สองแสนบาทถ้วน) 
 

ผลการประเมีินตามประเด นการประเมิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 

 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ (3ู คะแนน) ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
จุดเดน 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคคลูชุมชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการและ 

หน่วยงานต่างๆูในการบริหารจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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มาตรฐานท่ีี3ี ดานการจัดการเรีียนการสอนทีี่เนนผูเรียนเปนส าคีัญ 
 
สถานศูึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคูุณวูุฒิอาชูีวศูึกษาแต่ละระดูับูตามหลักสููตรและระเบียบู
กระทรวงศูึกษาธูิการูวาดวยการจัดการศูึกษาและการประเมูินผลการเรูียนของแตละหลักสููตรู สงเสรูิมู
สนับสนุนูกู ากูับดูแลูใหครูจัดการเรียนการสอนรายวูิชาใหถููกตองูครบถู้วนูสมบูรณ์ูมูีการพูัฒนารายวูิชาูหรือููู
กำหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวูิชาเพูิ่มเติมให้ทูันตอการเปลูี่ยนแปลงของเทคโนโลยูีและความต้องการของู
ตลาดแรงงาน 

 
ตัวบงช้ีท่ีี3.1ี ระดับคุณภาพในการจัดการเรีียนการสอนรายวีิชาี

ประเดี นการประเมินี1 

สถานศูึกษาสงเสรูิมูสนูับสนูุนูกู ากูับดููแลใหครููทูุกคนจูัดทำแผนการจูัดการเรูียนรูรายวูิชาที่ถููกตอง 
ครบถ้วนูสมบูรณ์ูดวยเทคนูิควูิธูีการสอนทูี่หลากหลายและบููรณาการคูุณธรรมูจรูิยธรรมูคานูิยมูคูุณลูักษณะ
อูันพูึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกูิจพอเพูียงทุกรายวูิชาท่ีสอน 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาส่งเสริมูสนับสนุนให้ครููจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สรุปผลจ านวนรายวิชาท่ีมีแผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบููรณาการคูุณธรรมู
จรูิยธรรมูค านูิยมูคูุณลูักษณะอูันพูึงประสงคูและปรัชญาของเศรษฐกูิจพอเพูียงูจ านวนู261ูรายวิชาููููููููููููู
คิดเป็นร้อยละู90.63 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน ู ไมผาน 

 
ประเด นการประเมินี๒ 
สถานศึกษาสู่งเสริมูสนับสนูุนูกู ากับดููแลใหู้ครููทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูู้

รายวูิชาูและมีการบันทึกหลูังการสอน 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาูและมีการบันทึกหลังการสอน 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สรุปผลจ านวนครููทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูู้รายวูิชาูและมีการบันทึกหลูังการ
สอนูจ านวนู118ูคนูคิดเป็นร้อยละู94.40 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน ู ไมผาน 
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ประเดี นการประเมินี๓ 
 

สถานศูึกษาส่งเสริมูสนับสนุนูกู ากูับดูแลใหครูทุกคนนำผลจากการวูัดผลและการประเมนิผลการ
เรียนูตามสภาพจริงไปใชในการพูัฒนาผููเรียน 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาก าหนดให้ครผูู้สอนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รยีนตามสมรรถนะ

ผู้เรียนูท่ีมุง่เน้นสมรรถนะอาชีพและการบูรณาการคุณธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค ์

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- ครูผู้สอนทุกคนนำผลจากการวูัดผลและการประเมินผลการเรยีนูตามสภาพจริงไปใชในการพูัฒนาผูู

เรียน จ านวนู128ูคนูคิดเป็นร้อยละู100.00 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

 
ประเดี นการประเมินี๔ 
สถานศูึกษาส่งเสริมูสนับสนุนูกำกูับดูแลใหมีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครทููุกคนเพูื่อเปนููููู

ขอมูลในการแกไขปญหาูพูัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแตง่ตั้งครูนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลยั 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สรุปผลการนเิทศภายในด้านการจัดการเรียนูการสอนูจ านวนู118ูคนูคิดเป็นรอ้ยละู94.40 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 
 

ประเดี นการประเมินี๕ 
สถานศูึกษาสงเสรูิมูสนูับสนูุนูกู ากูับดููแลใหครููทูุกคนแกไขปญหาูพูัฒนาการเรูียนการสอนโดย

การศูึกษาหรือการวูิจัยูอยางนอยู1ูรายวิชาูซึ่งประกอบดวยูการระบุปญหาูการระบุวูัตถูุประสงค์ูวูิธูีการููู
ดำเนูินการูการเก บขอมููลูการวูิเคราะห์ูรายงานสรูุปผลเพูื่อนู าความรูที่ไดจากการศูึกษาหรูือการวูิจูัยูไปใชู้
ประโยชน 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาก าหนดให้ครผูู้สอนจัดท าวจิัยในชัน้เรยีนู1ูภาคเรียนูต่อู1ูรายวชิา 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - แบบสรุปรายงานผลการส่งงานวิจัยในชั้นเรียนของครูู 

ูููภาคเรียนทีู่1/2559ูมีจ านวนู106ูเล่ม 
   ภาคเรียนทีู่2/2559ูมีจ านวนู115ูเล่ม 
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    คิดเป็นร้อยละู84.67ูของรายวชิาที่เปิดสอน 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 
 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ (3ู คะแนน) ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
จุดเดน 
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชามีการนิเทศการสอนและ 

จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาู1ูคนูต่อู1ูรายวิชา 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีทีี่ี3.2ี ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรีือกลุ่มวิชาี
ประเดี นการประเมิน 

1. สถานศูึกษาส่งเสริมูสนูับสนุนูกู ากับูดููแลใหครูศูึกษาูสำรวจขู้อมูลความตองการในการพูัฒนา 
รายวูิชาหรือกลูุมวูิชา 

2. สถานศึกษาสงเสรูิมูสนับสนุนูกำกูับูดููแลให้ครููพัฒนารายวูิชาหรูือกลุมวูิชาตามูขอู1ูจาก 
เอกสารอางอูิงท่ีเชูื่อถูือไดหรือพูัฒนารวมกูับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเกูี่ยวของ 

  3. สถานศูึกษาสงเสริมูสนับสนุนูสื่อการสอนและกู ากูับดูแลใหครูจัดการจัดการเรยีนการสอนในรายวูิชาู
หรือกลูุมวูิชาท่ีพูัฒนาใหถููกตอง คูรบถวนูสมบูรณ์ 

  4. สถานศูึกษาสู่งเสริมูสนูับสนูุนูกำกูับดูแลให้มูีการติดตามูตรวจสอบูประเมูินผลูและนู าผลไปู
ปรับปรุงแกไขรายวูิชาหรือกลูุมวูิชาท่ีพูัฒนา 

5. สถานศึกษามูีรายวูิชาหรูือกลุมวูิชาที่พูัฒนาตามประเดู นการประเมินูข้อู1 - 4ูไมเกูินู3ูปูครบ 
ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 
การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาก าหนดให้ครสู ารวจข้อมลูความต้องการในการพัฒนารายวชิาหรอืกลุ่มรายวิชา 
-ูสถานศึกษาจัดท าโครงการูEnglish Conversation in Daily Life 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูครูส ารวจขอ้มูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวชิาูจ านวนู8ูรายวชิา 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 
 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ (3ู คะแนน) ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
 

จุดเดน 
สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลรายวิชาูและพัฒนารายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการ 

ของสถานประกอบการ 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีท่ีี3.3ี ระดับคีุณภาพในการจัดการศีึกษาี

ประเดี นการประเมินี1 

สถานศึกษาจัดการศูึกษาระบบทวภิาคีตามประกาศกระทรวงศูึกษาธูิการูเรูื่องูมาตรฐานการจูัดการอาชูีวศูึกษาระบบ
ทวูิภาคูี ไูมนอยกวาูรอยละู20ูของจ านวนผููเรียนท้ังหมด 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนแบบทวภิาคีของนักเรียนนักศึกษาูสาขาวชิาชา่งยนต์ูสาขาวิชา

เทคนิคการผลิตูและสาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีก 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - นักเรียนูนักศึกษาูท่ีศึกษาในระบบทวภิาคีูมีจ านวนู105ูคนูคิดเป็นร้อยละู4.65 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

ประเด นการประเมินี๒ 
สถานศูึกษาสงเสริมูสนับสนุนูกู ากูับดูแลใหผููเรียนไดฝกประสบการณทักษะวูิชาชูีพในสถานู

ประกอบการูหนวยงานท่ีสอดคลองกูับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศกู์ไปนิเทศก์ผููเรียนอยางนู้อยู1ูครั้ง 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถานศึกษาท าค าสั่งจัดตั้งครูนิเทศของสาขาวิชา 
 2.ูสถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการหน่วยงานท่ีรับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. มีครูนิเทศของแต่ละสาขาวิชาไปนิเทศผู้เรียนู4ูครั้ง 
 2.ูมีจ านวนสถานประกอบการหน่วยงานท่ีรับผูเ้รียนเข้าฝกึประสบการณ์ูจ านวนู82ูแห่ง 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

ประเดี นการประเมินี๓ 
 

สถานศึกษาสงเสรูิมูสนับสนุนูก ากับดูแลใหผู้เร ียนทุกคนทู าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องูกับสาขางานที่เรูียนเปู นรายบูุคคลหรือเป็นกลุ ่มตามความเหมาะสมูโดยผลงานทูี่เกูิดขึ้น
สามารถนู าไปใชู้ประโยชนไดไมนอยกวารอยละู80ูของจ านวนโครงการทัง้หมด 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษามีการให้นักเรียนูนักศึกษาูทุกคนจัดท าโครงการูพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องูกับสาขา 

งานที่เรูียนเป ูนรายบูุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
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ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- นักเรียนูนักศึกษาูทุกคนจัดท าโครงการูพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องูกับสาขางานที่เรูียนเปู น 

รายบูุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานทูี่เกูิดข้ึนสามารถนู าไปใช้ประโยชน์ูคิดเป็นร้อยละู
100.00 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

ประเดี นการประเมินี๔ 
 

สถานศึกษาจัดใหผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวูิชาชีพูตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินู
มาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศูึกษากู าหนดูโดยมีผูู้เรียนที่ผ่านเกณฑการประเมินครบถวนู
สมบููรณ์จากการเขู้ารับการประเมูินครั้งแรกไม่น้อยกว่าูรอยละู80ูของจู านวนผูู้เรูียนทูี่ลงทะเบูียนเรูียนครบูู
ทุกรายวูิชาตามโครงสรางหลูักสููตร 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รบัการประเมินมาตรฐานวชิาชพีตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินู

มาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศูึกษากู าหนด 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- ผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลักสตูรและผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ

ครบถ้วนูจ านวนู664ูคนูคิดเป็นร้อยละู96.51 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

 
ประเด นการประเมินี๕ 
สถานศูึกษาสงเสรูิมูสนูับสนูุนูกู ากูับูดููแลูใหู้ผู้เรูียนได้รูับรางวูัลูประกาศเกูียรตูิคูุณูยกยู่องความรูู้

ความสามารถูคุณธรรมูจริยธรรมูจากบุคคลหรือหนวยงานูภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไูม่นอยกว่าูรอยละ 5ู
ของจ านวนผููเรียนท้ังหมด 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - สถานศึกษาในการส่งเสริมูสนับสนุนูให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆจากองค์กรหรือูหน่วยงานภายนอก 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- ผู้เรียนได้รับรางวลัในการแข่งขันกีฬาูประเภทต่างๆูรวมู7ูรางวัล 
-ูผู้เรียนได้รับรางวลัการแข่งขันทักษะวชิาชพีระดับภาคจ านวนู4ูรางวัล 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

 

 

 

 



                                                                                                                         26 

 

สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 
 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ (3ู คะแนน) ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
 

จุดเดน 
- 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดการศูึกษาระบบทวภิาคีเพ่ิมมากขึ้น 
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ตัวบงช้ีท่ีี3.4ี ระดับคีุณภาพในการจัดกิจกรรมเสรีิมหลักสูตรี

ประเดี นการประเมินี1 

สถานศึกษาส่งเสรูิมูสนับสนุนูให้มีการจูัดกูิจกรรมด้านการรูักชาติ เูทูิดทูนพระมหากษัตริย์ู ส่งเสริมูการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอูันมูีพระมหากษูัตรูิย์ทรงเปนประมูุขและทะนูุบำรูุงศาสนาูศูิลปะูวูัฒนธรรมไมนอยู
กวาู5ูกูิจกรรมและกู ากูับดูแลใหผููเรียนแตละคนเขารวมกูิจกรรมไมนู้อยกวู่าู1ูกิจกรรม 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมูจริยธรรม 
2. สถานศึกษาจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ
3. สถานศึกษาจัดโครงการแหเ่ทียนจ าน าพรรษา 
4. สถานศึกษาจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวชิาชีพ 
5. สถานศึกษาจัดโครงการไหว้ครู 
ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักเรียนูนักศึกษาเข้ารว่มโครงการพัฒนาคุณธรรมูจริยธรรม 900 คนูคิดเป็นู98.14 
2. นักเรียนูนักศึกษาเข้ารว่มโครงการวันคลา้ยวันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ 284 คนูคิดเป็นู92.81 
3. นักเรียนูนักศึกษาเข้ารว่มโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 99 คนูคิดเป็นู79.20 
4. นักเรียนูนักศึกษาเข้ารว่มโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวชิาชพี 937 คนูคิดเป็นู40.28 
5. นักเรียนูนักศึกษาเข้ารว่มโครงการไหว้คร ู1,965 คนูคิดเป็นู94.91 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

 
ประเดี นการประเมีินี๒ 

 
สถานศูึกษาสงเสริมูสนับสนุนูให้มีการจัดกูิจกรรมดานการอนูุรักษสิ่งแวดลอมไมน้อยกว่าู5ูกิจกรรมู

และกู ากูับดูแลใหผููเรียนแตละคนเขารวมกูิจกรรมไมนอยกวาู1ููกิจกรรม 
 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมโตโยต้าสร้างสุขู60 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมบ าเพ ญประโยชน์ 
5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมGlobal Peace Youth Exchang 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จ านวนู1,076ูคนูููููููููููููู

คิดเป็นู82.33 
2. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษาจ านวนู31ูคนููููููููููููู

คิดเป็นู82.33 
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3. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโตโยต้าสร้างสุขู60 จ านวนู60ูคนูคิดเป็นู92.31 
4. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ ญประโยชน์ จ านวนู248ูคนูคิดเป็นู82.67 
5. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการูGlobal Peace Youth Exchangูจ านวนู131ูคนูคิดเป็นู96.32 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

 
ประเด นการประเมินี๓ 

 
สถานศูึกษาสงเสริมูสนูับสนุนูให้มูีการจูัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนูันทนาการไมน้อยกวา 5ู 

กูิจกรรมูและกู ากูับดูแลใหผููเรียนแตละคนเขารวมกูิจกรรมไมนู้อยกวาู1ููกิจกรรม 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาจัดโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน 
2. สถานศึกษาจัดโครงการสานสัมพันธ์ 
3. สถานศึกษาจัดโครงการประกวดร้องเพลง 
4. สถานศึกษาจัดโครงการประกวดค าขวัญวันแม่ 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน จ านวนู1,745ูคนูคิดเป็นู88.80 
2. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ จ านวนู191ูคนูคิดเป็นู99.98 
3. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลง จ านวนู937ูคนูคิดเป็นู40.28 
4. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดค าขวัญวันแม่ จ านวนู59ูคนูคิดเป็นู100.00 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

 
ประเด นการประเมินี๔ 

 
สถานศูึกษาสงเสริมูสนูับสนุนูใหมีการจูัดกูิจกรรมดานการส่งเสรูิมการดู ารงตนตามปรูัชญาของู

เศรษฐกูิจพอเพียงไมน้อยกวาู5ูกิจกรรมและกู ากับดููแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกูิจกรรมไม่นอยกว่า 
1ููกิจกรรม 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูสถานศึกษาจัดโครงการลูกเสือู–ูเนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม 
ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
-ูนักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือู–ูเนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม จ านวนู593ูคนููููููููููููู

คิดเป็นู98.83 
ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 

 ผาน   ู ไมผาน 
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 ประเด นการประเมินี๕ 
 

 สถานศูึกษาสงเสรูิมูสนูับสนูุนูใหผูเรูียนใชความรูู้ความสามารถูทู างานโดยใชกระบวนการกลุมใน 
การบรูิการวิชาการูวิชาชีพหรูือท าประโยชน์ตู่อชุมชน สัูงคมูไม่น้อยกวู่าู5ูกิจกรรมและก ากูับดูแลให้ผู้เรียนู
แตละคนเขารวมกูิจกรรมไมนอยกวาู1ูกิจกรรม 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สถานศึกษาจัดโครงการเปดิบ้านอาชวีะศึกษา 
 2.ูสถานศึกษาจัดโครงการูFix It Center 
 3. สถานศึกษาจัดโครงการอาชีวะอาสา 
 4. สถานศึกษาจัดโครงการแนะแนวสัญจร 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สรุปผลการจัดโครงการเปดิบ้านอาชวีะศึกษา 

 2.ูสรุปผลการจัดโครงการูFix It Center 
 3. สรุปผลการจัดโครงการอาชีวะอาสา 
 4. สรุปผลการจัดโครงการแนะแนวสัญจร 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 
 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ (3ู คะแนน) ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
 

จุดเดน 
- 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการูด้านเศรษฐกิจพอเพียงูและ 

การบริการวิชาการหรือวิชาชีพให้มากกว่าเดิม 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการูด้านเศรษฐกิจพอเพียงูโดยการบรรจุลงในแผนปฏิบัติ
ราชการในปีต่อไป 
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ููมาตรฐานท่ีี4ีีดี้านการประกันคุณภาพภายใน 
 
สถานศูึกษาจูัดใหมูีระบบการประกูันคูุณภาพภายในและดู าเนูินการเพูื่อพูัฒนาคูุณภาพการศูึกษาและพูัฒนาู
มาตรฐานการศูึกษาประกอบดวยการประเมูินคูุณภาพภายในูการตูิดตามตรวจสอบคูุณภาพการศูึกษาและการู
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ีทีี่ี4.1ี ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกีันคีุณภาพภายในี

ประเด นการประเมิน 
1. สถานศึกษามูีการกู าหนดมาตรฐานการศูึกษาของสถานศูึกษาและจูัดทู าแผนพูัฒนาการจัดการศึกษาท่ีูู

มุงคูุณภาพตามมาตรฐานการศูึกษาของสถานศูึกษาูโดยการมูีสวนรู่วมของครููบูุคลากรทางการศูึกษาูผูเรูียนู
ชูุมชนูสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเกูี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศูึกษาไดด าเนินงานตามแผนพูัฒนาการจัดการศูึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จูัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศูึกษาและจัดให้มีการประเมูินคุณภาพภายในู

ตามมาตรฐานการศูึกษาของสถานศูึกษา 
4. สถานศูึกษาไดจัดท ารายงานประจ าปท่ีเปนรายงานประเมินคูุณภาพภายใน 
5. สถานศูึกษาไดจูัดใหมูีการพูัฒนาคูุณภาพการศูึกษาอยางตอเนูื่องจากผลการประเมูินคูุณภาพภายในู

และผลการประเมินคูุณภาพภายนอก 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- มีการจัดท ารายงานประจ าปีูและรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมีินตามประเดี นการประเมีิน 
 ผาน   ู ไมผาน 

สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 
 ดีมากู (5ู คะแนน) ู ดีู (4ู คะแนน) 
 พอใชู้ (3ู คะแนน) ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน) 

 
จุดเดน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโดยทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาให้บรรลุตาม 

เป้าหมายท่ีก าหนดโดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพูPDCA 
จุดทีี่ควรพัฒนา 
- 
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีทีี่ี4.2ี รอยละของตีัวบงช้ีท่ีมีีการพัฒนา 

 
ประเด นการประเมิน 

รอยละของจ านวนตัวบงชูี้ท่ีมีการพูัฒนาเทียบกูับจ านวนตัวบงชูี้ท้ังหมดทูี่มีการประเมิน 

การดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1  ………….................................................................................................……...................... .................. 

............................................................................................................................................................................. 
2  …………........................................................................... ......................…….......................................... 

............................................................................................................................................................................. 
3  ………….................................................................................................……...................... .................... 

............................................................................................................................................................................. 
ฯลฯ 

 
ผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1  ………….................................................................................................……...................... ................... 
............................................................................................................................................................................. 

2  …………........................................................................... ......................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

3  ………….................................................................................................…….......................................... 
............................................................................................................................................................................. 

 
ผลการประเมินตามประเด นการประเมิน 
ใหเทียบบัญญัตูิไตรยางศ์ู ทศนิยมสองต าแหนู่งไมปดเศษู โดยกู าหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละู80 

ขูึ้นไปู เทียบไดคาคะแนนู 5.00 
 

สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงช้ี 
 ดีมาก  ดี  พอใช ้
 ตู้องปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน  

จุดเดน 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

จุดทีี่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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ตัวบงชี้ 

 
 
 
ขอมูลยอนหลูัง 
....................... 
(ปการศึกษา) 

 
เปรูียบเทูียบการพัฒนา 

 พูัฒ
นา

ู/ู
ไม

พูัฒ
นา

  
 
…………………… 
(ปการศึกษา) 

 
 

ปีการศึกษา 
2559 

 

ตีัวบงชีี้ทีี่ี1.1ีระดูับความพูึงพอใจทูี่มีตอคณุภาพของผููส ูาเรู จ 
การศึกษา 

(คาคะแนน) (คาคะแนน) 5  
(ระดูับคูุณภาพ) (ระดูับคณุภาพ) ดมีาก 

ตีัวบงชีี้ที่ี 1.2ีรอยละของผู้สู าเร จการศึกษาเทูียบกบัจ านวนผููเขา 
เรูียน 

  3  
  พอใช ้

ตีัวบงชีี้ทีี่ี2.1ีระดูับคูุณภาพในการดู าเนินการบริหารจัดการศึกษา 
ตามแนวทางสถานศึกษาคูุณภาพ 

  5  
  ดมีาก 

ตีัวบงชีี้ที่ี 2.2ีระดูับคูุณภาพในการดู าเนินการตามนโยบายส ูาคัญู
ของหนวยงานตนสูังกัด 

  5  
  ดมีาก 

ตีัวบงชีี้ที่ี 2.3ีระดูับคูุณภาพในการบรูิหารจดัการดานบคุลากร 
  5  

  ดมีาก 

ตีัวบงชีี้ทีี่ี2.4ีระดูับคูุณภาพในการบรูิหารจดัการดานการเงูิน 
  5  

  ดมีาก 
ตีัวบงชีี้ทีี่ี2.5ีระดูับคูุณภาพในการบรูิหารจดัการดานอาคาร 
สถานทีู่ดานครุภูัณฑูและดานฐานขอมลูสารสนเทศ 

  5  
  ดมีาก 

ตีัวบงชีี้ทีี่ี2.6ีระดูับคูุณภาพในการประสานความรวมมูือเพูื่อการ 
บรูิหารจูัดการศึกษา 

  5  
  ดมีาก 

ตีัวบงชีี้ที่ี 3.1ีระดูับคูุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
  5  
  ดมีาก 

ตีัวบงชีี้ทีี่ี3.2ีระดูับคูุณภาพในการพูัฒนารายวิชาหรูือกลูุมวิชา 
  4  

  ดี 

ตีัวบงชีี้ทีี่ี3.3ีระดูับคูุณภาพในการจดัการศึกษา   5  
  ดมีาก 

ตีัวบงชีี้ทีี่ี3.4ีระดูับคูุณภาพในการจดักิจกรรมเสรูิมหลูักสูตร 
  3  
  พอใช ้

ตีัวบงชีี้ทีี่ี4.1ีระดูับคูุณภาพในการดู าเนินการประกันคูุณภาพ 
ภายใน 

  5  
  ดมีาก 

 
 
 
 


