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สรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานทีี่ี1ี ดานผลการจัดการศีึกษา
ผููสูาเรูจการศูึก ษาเป นคนดีู มี คูุณ ธรรมูจรูิย ธรรมู ตามอูัต ลูัก ษณ ของสถานศูึก ษาคูุณ ธรรมูมูีค วามรูู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศูึกษาวูิชาชีพของหลูักสูตรในแตละระดูับและแตละสาขาวูิชาสาขางานเปนทีู่พูึงพอใจ
ของตลาดแรงงานูและมีสูัดสวนผููสูาเรจการศูึกษาเทียบกูับผููเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กูาหนด
ตัวบงชี้ทีี่ 1.1ี ระดับความพึงพอใจทีี่มีีตอคีุณภาพของผูสาเรีจการศีึกษาี
ประเดีนการประเมิน
1. สถานศูึก ษามูีข ู้อ มููล ผู้สูาเรูจการศูึก ษาจำแนกเป็น ผู้ทูี่ไ ดงานทูาในสาขาทูี่เ กูี่ย วของูศึก ษาตอและู
ประกอบอาชูีพอูิสระในสาขาที่เกูี่ยวของภายในหนึ่งปีู ไมนอยกวารอยละู75ูของจานวนผููสูาเรจการศูึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสำรวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผู้สำเรจการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ขอมูล ตอบกลับ ไมน้อยกว่า รอยละู75ูจากสถานประกอบการูหนวยงานที่ผู ส ูาเร จการศูึก ษาไปทูางานูจากู
สถานศูึกษาที่ผ สูาเรจการศูึก ษาไปศูึก ษาตอูและจากบุคคลูสถานประกอบการูหนู่ว ยงานผููร ับบริการูจากการู
ประกอบอาชูีพอูิสระของผููสูาเรจการศึกษา
3. สถานศึกษามูีจำนวนข้อมูลตอบกลับทูี่มีผลการประเมินความพูึงพอใจด้านคุณลูักษณะที่พึงประสงค์ูเฉลูี่ยู
3.51 - 5.00ูตั้งแตรอยละู80ูขูึ้นไปของจานวนขอมูลตอบกลูับ
4. สถานศูึกษามูีจูานวนขอมู ล ตอบกลูับ ทูี่มี ผ ลการประเมูินความพูึงพอใจดานสมรรถนะหลูักและ
สมรรถนะทั่วไปูเฉลูี่ยู3.51ู-ู5.00ูตั้งแตรอยละู80ูขูึ้นไปูของจานวนขอมูลตอบกลูับ
5. สถานศูึกษามูีจูานวนขอมููลตอบกลูับที่มีูผลการประเมูินความพูึงพอใจดานสมรรถนะวูิชาชูีพเฉลี่ย
3.51 - 5.00ูตั้งแตรอยละู80ูขูึ้นไปของจานวนขอมูลตอบกลูับ
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเรจการศึกษาจากสถานประกอบการู
หน่วยงานูสถานศึกษาูผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเรจการศึกษา
2.ูสถานศึกษาจัดทาโครงการติดตามนักศึกษาที่สาเรจการศึกษาที่ได้ทางานตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.ูระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการูหน่วยงานูสถานศึกษาูหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเรจการศึกษาโดยมีกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ ีผลประเมินเฉลีย่ ู3.51ู–ู5.00ูคิดเป็นร้อยละ 90.90
2.ูมีเอกสารข้อมูลสรุปภาวะการมีงานทาของผู้สาเรจการศึกษาจาแนกเป็นสาขาวิชาู
ผลการประเมินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชูี้

 ดีมากู (5ู คะแนน)
 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
ูู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)
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จุดเดน
-ูนักศึกษาที่สาเรจการศึกษาส่วนใหญ่มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงตามที่สถานประกอบการ
ต้องการ
จุดทีี่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ทีี่ 1.2ี รอยละของผูสาเรีจการศีึกษาเทีียบกับจานวนผูเขาเรีียนี
ประเดนการประเมิน
รอยละของจานวนผููสูาเรจการศูึกษาเทียบกูับจานวนผููเรียนแรกเขาของรุนนั้น
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สรุปรายงานผลจานวนผูส้ าเรจการศึกษาแยกตามสาขาวิชา
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- จานวนของผูส้ าเรจการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ รียนแรกเข้าของรุ่นนั้นูคิดเป็นร้อยละ 55.65 ได้ค่าคะแนนู
3.48ูอยู่ในระดับูพอใช้
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติูไตรยางศู์ู ทศนิยมสองตาแหนู่งไมปดเศษู โดยกูาหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละ80ูขูึ้นไปู
เทียบไดคาคะแนนู 5.00
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก
 ตู้องปรับปรุง

 ดี
 ตองปรับปรุงเรงดวน


 พอใช้

จุดเดน
-ูวิทยาลัยดาเนินการจัดกิจกรรมู/ูโครงการูเพื่อพัฒนาผู้เรียนเน้นการปฏิบัติจริงและการประเมินตาม
สภาพจริงมีการสอนเสริมูส่งเสริมกิจกรรมแข่งทักษะต่างๆูและดาเนินงานตามวงจรคุณภาพูPDCA
จุดทีี่ควรพัฒนา
- ลดปริมาณนักเรียนูนักศึกษาูด้านการออกกลางคันให้มีจานวนลดลง
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่าูเพื่อให้จบการศึกษาทันตามที่หลักสูตรกาหนด
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ูมาตรฐานทีี่ 2ี ด้านการบรีิหารจัดการศึกษา
สถานศูึก ษามูีก ารบรูิห ารจัด การศูึกษาตามแนวทางสถานศูึกษาคูุณ ธรรมูและนโยบายของหน่ว ยงานตนสูัง กูัดููููููููููู
มีการบริห ารจัด การทรัพยากรของสถานศูึกษาอยางมีป ระสิทธิภ าพูรวมทูั้ง การประสานความรู่ว มมูือ กูับ บูุค คลู
ชูุมชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการูหน่ว ยงานทูี่เ กูี่ย วข้อ งูเพื่อ การพัฒนาคูุณ ภาพการศึกษาและพูัฒนาู
มาตรฐานการศูึกษาทุกระดับ
ตัวบงชี้ทีี่ 2.1ี ระดับคุณภาพในการดำเนินการบรีิหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมี
ประเดีนการประเมิน
1. สถานศึก ษามีก ารใหความรู้ แ ละสรางความเขาใจเกูี่ย วกับ สถานศูึก ษาคุณ ธรรมูแกผู บ ริห ารูครูู
บุคลากรทางการศูึกษาและผููเรียนรวมกูัน
2. สถานศูึก ษามูีก ารกูาหนดู"คูุณ ธรรมอูัต ลูักษณของสถานศูึกษา"ูพฤตูิก รรมทูี่พึูง ประสงค์ข องกลุ มู
ผู้บรูิหารูกลูุ่มครููและบูุคลากรทางการศูึกษาและกลุ่มผูเรียนูดวยความสมูัครใจูเตูมใจูและโดยการมูีส วนรวมูของ
ทูุกคน
3. สถานศูึกษาจูัดให้ก ลุ่มผู บ ริหารูกลุ่ม ครููและบูุค ลากรทางการศูึก ษาูและกลุ มผู้เ รูียนจูัด ทำโครงการู
คูุณธรรมูจริยธรรมูและกูาหนดเปาหมายูพฤติกรรมที่พูึงประสงครวมกูันของแตละกลูุม
4. สถานศูึก ษาสงเสรูิมูสนูับ สนูุนใหกลุ ม ผู บรูิหารูกลูุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาูและกลุ ม ผู เ รูีย นู
ดาเนินการตามโครงการคูุณธรรมูจริยธรรมูโดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศูึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กูาหนดูและมีการกูาหนดแนวทางการ
พูัฒนาอยางตอเนื่อง
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมประจาปีการศึกษาู2559
2.ูโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ
3.ูโครงการรวมพลังแห่งความภักดี/กิจกรรมูBig Cleaning Day
4.ูโครงการฝึกอบรมคุณธรรม/จริยธรรมูหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาูประจาภาคู15ู
ููููวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
5.ูกิจกรรมวันไหว้ครู
6.ูกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ผลการดาเนีินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมประจาปีการศึกษาู2559ูคิดเป็นค่าเฉลี่ยู4.00ูอยู่ในระดับูมาก
2.ูสรุปผลโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญูคิดเป็นค่าเฉลี่ยู3.85ูอยู่ในระดับูมาก
3.ูสรุปผลโครงการรวมพลังแห่งความภักดี/กิจกรรมูBig Cleaning Day คิดเป็นค่าเฉลีย่ ู4.02ู
ููููอยู่ในระดับูมาก
4.ูสรุปผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรม/จริยธรรมูหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาูประจาภาคู15ู
ููููวัดเพชรสมุทรวรวิหารูคิดเป็นค่าเฉลี่ยู4.25ูอยู่ในระดับูมาก
5.ูสรุปผลกิจกรรมวันไหว้ครู คิดเป็นค่าเฉลี่ยู3.85ูอยูใ่ นระดับูมาก
6.ูสรุปผลกิจกรรมแห่เทียนพรรษาูคิดเป็นค่าเฉลีย่ ู4.13ูอยู่ในระดับูมากู
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ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมิน
 ผาน

ู ไมผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้

 ดีมากู (5ู คะแนน)
 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
ู-ูมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารูครููบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนโดยทั่วถึง
จุดทีี่ควรพัฒนา
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ทีี่2.2ี ระดับคีุณภาพในการดาเนีินการตามนโยบายสาคีัญของหน่วยงานตนสังกัด
ประเดนการประเมิน
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาูมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสูาคูัญที่หน่ว ยงานตู้นสังกัดมอบหมายได้อย่างู
ถููกตอง
2. ผููอำนวยการสถานศึกษาูมีความสามารถในการสูื่อสารใหผู้บริหารูครูููบุคลากรทางการศูึกษาและผููเรียน
รวมทูั้งผู้ปกครองูชูุมชนูสถานประกอบการูและหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้ง ภาครูัฐ และเอกชนไดรู้และเข้าใจในู
นโยบายที่สูาคูัญที่หนวยงานตนสูังกูัดมอบหมายไดเปนอยางดี
3. ผู้บริหารูครููผูู้เรียนูร่วมกันกำหนดแผนงานูโครงการูกิจกรรมและเป้าหมายูและดำเนินงานเพื่อให้
นโยบายสำคัญ
ของหนวยงานตนสูังกูัดประสบผลสูาเรจตามเปาหมาย
4. ผูอำนวยการสถานศูึกษาูมูีการตูิดตามูตรวจสอบการดำเนูินงานตามแผนงานโครงการูกูิจกรรมูและู
เปาหมายทีก่ ูาหนด
5. ผููอูานวยการสถานศูึกษาูมูีการประเมินผลการดาเนินงานตามเปาหมายและกูาหนดแผนพูัฒนาตอไป
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.ูสถานศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ููููประจาปีพ.ศ.2556ู-ู2559
2.ูสถานศึกษาได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2559
3.ูสถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีูสรุปผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
4.ูสถานศึกษาได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการดาเนีินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดทุกโครงการู(ดูผลจากรายงานประจาปี)
2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารูคิดเป็นค่าเฉลี่ยู4.30ูอยู่ในระดับูดี
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผาน
 ผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชูี้

 ดีมากู (5ู คะแนน)
 พอใชูู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
 ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)
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จุดเดน
- ผู้บริหารมีความรูู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายูปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีการใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีม่ ีคุณภาพ
จุดทีี่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ทีี่ 2.3ี ระดับคุณภาพในการบรีิหารจัดการด้านบุคลากรี
ประเดนการประเมินี1
สถานศูึก ษาูส งเสริม ูสนับ สนุน ูกำกูับ ดูแ ลูให้ม ีจ ูานวนครูทั ้ง หมดเทีย บกับ จำนวนผู ้เ รีย นทูั้ง หมดตามููููููููููู
เกณฑมาตรฐานอูัตรากูาลูังในสถานศูึกษาสูังกูัด สูานูักงานคณะกรรมการการอาชูีว ศูึกษาตามหนูังสูือููก.ค.ศ.ูููููููููููู
ทูีู่ศธู0206.6/55ูลงวูันทีู่22ูมกราคมู2557ูหรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศูึกษาเอกชนว่าด้วยู
การกำหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบูพ.ศ.ู2551ูแลวแตกรณี
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษาได้จัดจานวนครูผู้สอนเมื่อเทียบกับจานวนนักเรียนูนักศึกษาูได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากาลัง
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.ูจานวนครูเทียบกับจานวนูนักเรียนูนักศึกษาูช่างอุตสาหกรรมูู1ู: 19
2.ูจานวนครูเทียบกับจานวนูนักเรียนูนักศึกษาูพาณิชยกรรมูู1ู: 29
3.ูจานวนครูเทียบกับจานวนูนักเรียนูนักศึกษาูคหกรรมูู1ู: 16
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน

ููไมผาน
 ผาน
ประเดนการประเมินี๒
สถานศูึกษาูสงเสริมูสนับสนุนูกำกับดูแลูให้ครููผู้สอนในแต่ละรายวิชาทูุกคนูเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรูือสูัมพูันธกูับรายวูิชาทูี่สอนูหรูือเปนผูทูี่ไดเขารูับการศูึกษาหรูือฝกอบรมเพูิ่มเตูิมตรงหรูือสูัมพูันธกับ
รายวูิชาทีส่ อน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้จัดครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้รับการฝึกอบรมตรงตามกับรายวิชาทีส่ อน
2.ูสถานศึกษาได้จัดครูในสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับครูสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่น
ตรงกับสาขาวิชา
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้รับการฝึกอบรมตรงตามรายวิชาที่สอน จานวนู78ูคน
2.ูครูในสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับครูสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่นตรงกับสาขาวิชา
จานวนู6ูคน
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผาน
 ผาน
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ประเดีนการประเมินี๓
สถานศึกษาูส่งเสริมูสนับสนุนูกากูับดูแลูให้ครููไม่น้อยกว่าร้อยละู75ูได้ศึกษาูฝึกอบรมู
ประชูุมวูิชาการูศูึกษาดูงานดานวูิชาการหรือวูิชาชูีพที่ตรงหรือสูัมพูันธกูับรายวูิชาที่สอนูไมนอยกวาู10ู
ชูั่วโมงตอป
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษามีการส่งเสริมูสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาูฝึกอบรมูประชุมวิชาการูศึกษาดูงานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- จานวนครูได้รับการศึกษาูฝึกอบรมูประชุมวิชาการูศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับวิชาที่สอนูจานวนู78ูคนูคิดเป็นร้อยละู80.41
ผลการประเมินตามประเดนการประเมิน
 ผาน

ู ไมผาน
ประเดีนการประเมินี๔
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนูุนกากับดูแลให้มีูจำนวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อูัต ราูกูาูลัูงูใูนูสูถูาูนูศึูกูษูาูสัูงูกัูดูสูาูนัูกูงูาูนูคูณูะูกูรูรูมูกูาูรูกูาูรูอาชูีวูศึูกูษูาู ตาูมูหูนัูงูสืูอู กู.ูคู.ูศู.ูู
ทีู่ ศธู0206.6/55ูลงวันทีู่22ูมกราคมู2557ูหรือ ระเบูียบคณะกรรมการสงเสริมการศูึกษาเอกชนูู
วู่า ด้ ว ยการกูาหนดจูานวนครููแ ละบูุค ลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรูีย นเอกชนในระบบู พ.ศ.ู2551ููู
แลวแตกรณี
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษาได้จัดจานวนบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อสถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษาได้จัดจานวนบุคลากรทางการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดนการประเมินี๕
สถานศูึกษาูสู่งเสริ มูสนับสนุนูกำกูับดูแ ลูใหครู และบูุคลากรทางการศูึกษาูไดรูับการประกาศูููููู
เกูียรติค ุณ
ู ูยกยองความรูู้ ความสามารถูคูุณ ธรรมูจรูิยธรรมูจรรยาบรรณวูิช าชีพูจากหนวยงานหรูือ
องคู์กรูภายนอกูไมนอยกวาูรอยละู5ูของจานวนครูและบุคลากรทางการศูึกษาทั้งหมด
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษาได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมูประกวดแข่งขันูจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
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ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ครูในสถานศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องความรูู้ ความสามารถูคูุณ ธรรมูจรูิยธรรมู
จรรยาบรรณวูิช าชีพูจากหนวยงานหรูือองคู์กรูภายนอกูจานวนู10ูคนูคิดเป็นร้อยละู10.31
 ผาน

ู ไมผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมากู (5ู คะแนน)

 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
ู ตองปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
สถานศึกษามีจานวนบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทุกด้าน
จุดทีี่ควรพัฒนา
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ทีี่ 2.4ีระดับคุณภาพในการบรีิหารจัดการด้านการเงินี
ประเดนการประเมินี1
สถานศึกษามูีแผนปฏูิบตั ูิงานประจำปีูมีการจัดสรรงบประมาณูเปนค่าใชจ่ายของแผนงานูโครงการ
กูิจกรรมตางๆ
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการูประจาปีู2559
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการูประจาปีู2559
ผลการประเมินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดีนการประเมีินี๒
สถานศูึกษามูีรายจายคาวูัสดูุฝกูอูุปกรณและสูื่อสูาหรูับการเรูียนการสอนไมนอยกวาูรอยละู20
ของงบดาเนินการ
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกูอุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกูอุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละู20ูของงบดาเนินการู(100%)
ผลการประเมินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดนการประเมินี๓
สถานศูึกษามีรายจ่ายในการสู่งเสริมูสนับสนุนใหู้ผูู้เรียนใชู้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการู
วูิชาชูีพหรือทาประโยชนตอชูุมชนูสูังคมไมนอยกวารอยละู1ูของงบดาเนินการ
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนุนให้ผเู้ รียนออกบริการด้านวิชาการวิชาชีพ
ต่อชุมชนูไม่น้อยกว่าร้อยละู1ูของงบดาเนินการ
ผลการดาเนีินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนุนให้ผเู้ รียนออกบริการด้านวิชาการวิชาชีพ
ต่อชุมชนูไม่น้อยกว่าร้อยละู1ูของงบดาเนินการ
ผลการประเมินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผา
 ผาน
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ประเดีนการประเมินี๔
สถานศูึกษามูีรายจายในการสงเสรูิมูสนับสนูุนูการจูัดทูาูการประกวดูการแสดงโครงการพูัฒนาู
ทักษะวูิชาชูีพูนวูัตกรรมูสูิ่งประดิษฐู์ูงานสรางสรรคของผููเรียนไมนอยกวารอยละู5ูของงบดาเนินการ
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนูุนูการจูัดทูาูการประกวดูการแสดง
โครงการพูัฒนาูทักษะวูิชาชูีพูนวูัตกรรมูสูิ่งประดิษฐู์ูงานสรางสรรคของผููเรียน
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนูุนูการจูัดทูาูการประกวดูการแสดง
โครงการพูัฒนาูทักษะวูิชาชูีพูนวูัตกรรมูสูิ่งประดิษฐู์ูงานสรางสรรคของผููเรียน ร้อยละู50ูของงบดาเนินการ
ผลการประเมินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดนการประเมินี๕
สถานศึ ก ษา มี ร ายจ่ า ยในกา รส งเ สรูิม ู สนั บ สนูุน ู กา รจั ด กิ จ กรรมูดู้า นกา รูรูัก ชาติ ู เ ทูิด ทู นู
พระมหากษูัตรูิย์ส่งเสรูิมการปกครองระบอบประชาธูิปไตยอันมีพระมหากษัตรูิยทรงเป็นประมูุขและทะนูุบารูุงู
ศาสนาูศูิลปะูวัฒนธรรมูการอนูุรักษ์สูิ่งแวดล้อมูการกีฬ าและนูันทนาการูการส่งเสริมการดูารงตนตามู
ปรัชญาของเศรษฐกูิจพอเพูียงูไมนอยกวารอยละู5ูของงบดาเนินการ
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนูุนู การจัด กิจกรรมูด้าู นการูรัูกชาติ
เทูิด ทูนูพระมหากษูัตรูิย์ส่งเสรูิมการปกครองระบอบประชาธูิปไตยอันมีพระมหากษัตรูิย ทรงเป็นประมูุขและ
ทะนูุบารูุงูศาสนาูศูิลปะูวัฒนธรรมูการอนูุรักษ์ส ูิ่งแวดล้อ มูการกีฬ าและนูันทนาการูการส่งเสริมการดูารง
ตนตามูปรัชญาของเศรษฐกูิจพอเพูียง
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมูสนับสนูุนู การจัด กิจกรรมูด้าู นการูรัูกชาติ
เทูิด ทูนูพระมหากษูัตรูิย์ส่งเสรูิมการปกครองระบอบประชาธูิปไตยอันมีพระมหากษัตรูิย ทรงเป็นประมูุขและ
ทะนูุบารูุงูศาสนาูศูิลปะูวัฒนธรรมูการอนูุรักษ์ส ูิ่งแวดล้อ มูการกีฬ าและนูันทนาการูการส่งเสริมการดูารง
ตนตามูปรัชญาของเศรษฐกูิจพอเพูียง คิดเป็นร้อยละู50ูของงบดาเนินงาน
ผลการประเมินตามประเดนการประเมิน

 ผาน
ู ไมผาน
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สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมากู (5ู คะแนน)

 พอใชูู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
สถานศึกษามีการจัดการบริหารด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีู2559ูครบทุกด้าน
โดยดาเนินงานตามวงจรคุณภาพูPDCA
จุดทีี่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ทีี่ 2.5ีระดับคีุณภาพในการบรีิหารจัดการดานอาคารสถานที่ีดานครุภัีณฑและดานฐานขอมีูลสารสนเทศ
ประเดนการประเมินี1
สถานศูึกษามูีก ารพูัฒนาและดููแ ลสภาพแวดลอมูภู มิทัูศนของสถานศูึก ษาใหสะอาดูเรูีย บรอยู
สวยงามและปลอดภูัย
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.ูสถานศึกษามอบหมายหน้าที่ในการดูแลพื้นที่รอบๆสถานศึกษา
2.ูสถานศึกษาจัดทาโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.ูสถานศึกษาจัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
4.ูสถานศึกษาจัดทาโครงการโรงจอดรถยนต์
5.ูสถานศึกษาจัดทาโครงการปรับปรุงห้องน้าอาคารู3ู
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ผลสรุปความพึงพอใจระดับคุณภาพในการดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามู
ค่าเฉลี่ยู4.56ูอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน

 ผาน
ู ไมผาน

ประเดีนการประเมินี๒
สถานศูึก ษามูีก ารกูากูับ ูดููแ ลูการใช อาคารสถานทูีู่ ห องเรูีย นูห องปฏูิบ ัูต ิูก ารูโรงฝ กงานูููููููููููู
ศููนยวูิทยบริการูและอูื่นๆูใหมีสภาพที่พรอมใชงานูมีความปลอดภูัยูสะอาดูเรียบรอยูสวยงาม
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาได้จัดทาโครงการดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สังเกตจากสถานที่จริงูมีความสะอาดเรียบร้อยูสวยงามและปลอดภัย
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน
 ผาน

ู ไมผาน
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ประเดีนการประเมินี๓
สถานศูึกษามูีการกำกูับูดูแลูในการจัดหาูการใชู้การบูารูุงรักษาครูุภัณฑ์ที่เหมาะสมูเพูียงพอและู
มีความปลอดภูัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษาดาเนินโครงการในการจัดสรรครุภณ
ั ฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- มีการบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ูเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของสาขาวิชาทุกสาขาวิชา
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดีนการประเมินี๔
สถานศูึกษามูีการนูาเทคโนโลยูีคอมพูิวเตอรมาใชในการบริหารจูัดการระบบฐานขอมููล อย่างนอย
4ูประเภทูอยางเปนระบบและมีประสูิทธูิภาพูคูือ
(1) มีระบบปองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมููลจากภายในและภายนอกู
(2) มีการกูาหนดสูิทธูิการเขาถูึงระบบฐานขอมูลอยางชูัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรมูAnti Virus เพูื่อปองกูันไวรัสและกูาจัดไวรัสในเครือ่ งูลููกขาย
(4) มีฐานขอมูลูมีการูUpdate เปนปจจุบันู
(5) มีการสูารองฐานขอมูลอยางสม่าเสมอ
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษาจัดทาโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษามีการดาเนินการปรับปรุงข้อมูลมีการจัดระบบฐานข้อมูลทั้งหมดู9ูประเภทูโดยดาเนินงานตาม
วงจรคุณภาพูPDCA
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผาน
 ผาน
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ประเดนการประเมินี๕
สถานศูึกษาส่งเสริมใหผู้บรูิหารูครููบูุคลากรทางการศูึกษาและผู้เรูียนสามารถใชู้ประโยชนจากการู
บริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณ
ู ภาพ
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.ูสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหารูครููบุคลากรทางการศึกษาใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
2. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อสอบถาม
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจูคิดเป็นู3.87ูอยูใ่ นระดับูดี
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน

ู ไมผาน
 ผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมากู (5ู คะแนน)

 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
สถานศึกษามีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศู9ูประเภทูและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันูมีการสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
จุดทีี่ควรพัฒนา
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ี2.6ีระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพือ่ การบรีิหารจัดการศึกษา
ประเดีนการประเมีินี1
สถานศึ ก ษามูีแ ผนงานูโครงการในการประสานความร่ ว มมูือ กั บ บูุค คลูชุ มชนูสมาคมูชมรมู
สถานประกอบการูหนวยงานที่เกูี่ยวของูเพูื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการแนวร่วมเพือ่ พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา
3. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ครูผู้สอนโดยการฝึกงานในสถานประกอบการ
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการูสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้านอาชีพูสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
2. วิทยาลัยฯได้รับความร่วมมือด้านต่างๆูจากภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อให้ครูผสู้ อนได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ผลการประเมินตามประเดนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดนการประเมินี๒
สถานศูึก ษามูีจำนวนบูุค คลูชุม ชนูสมาคมูชมรมููสถานประกอบการหนวยงานทูี่ร วมมูือในการจูัดูููู
การศึกษาดานระบบทวูิภ าคีูหรูือ ด้านการฝึกประสบการณ์ทัูกษะวิช าชีพูหรือดานการศึกษาดูงานของผู้เ รูีย นููููููู
ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานูโดยมีสูัดสวนของความรวมมือู1ูแห่งต่อผููเรียนไมเกูินู40ูคน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการสร้างการศึกษาแบบทวิภาคีระบบโรงงาน – โรงเรียนูสู่ความยั่งยืน
2. โครงการแนวร่วมเพือ่ พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการศึกษาความรู้คู่ประสบการณ์
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ
3. เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาู
4. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ
5. สร้างขวัญกาลังใจในการเป็นเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
6. นักเรียนูนักศึกษาูได้รับประสบการณ์ตรงโดยไปดูงานูซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ คณะครูและนักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ต่างๆูเพือ่ นามาปรับใช้กับวิชาชีพที่เรียนต่อไป
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ผลการประเมินตามประเดนการประเมีิน
 ผาน

ู ไมผาน
ประเดนการประเมินี๓
สถานศูึกษาไดรับความรวมมือชู่วยเหลูือจากบูุคคลูชูุมชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการูหนวยงานู
ที่เกูี่ยวของในการรับเชูิญเปนครูพูิเศษูวูิทยากรูรวมพูัฒนาผููเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูโครงการสร้างสรรค์ความรูจ้ ากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการจัดทาโครงการสร้างสรรค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนูโดยเชิญ
วิทยากรที่มีความชานาญูในการทาขนมไทยโบราณูให้กับนักเรียน
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน
 ผาน

ู ไมผาน
ประเดนการประเมินี๔
สถานศึ กษาได้รั บ ความร่ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลูชุ ม ชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการูู
หนวยงานที่เกูี่ยวของในการมอบทุนการศูึกษาใหแกผููเรียนโดยมีสูัดสวนู1ูทุนตอผููเรียนูไมเกูินู100ูคน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูโครงการทุนการศึกษา
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ทุนการศึกษาูมีจานวนู46ูทุนูนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งหมดู196ูคนูรวมเป็นเงินทั้งสิ้นู
683,100ูบาท
ผลการประเมินตามประเดีนการประเมิน
 ผาน

ู ไมผาน
ประเดีนการประเมินี๕
สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลูชุ ม ชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการูู
หนวยงานที่เ กูี่ย วของในการบริจ าคเงูินูหรูือ วูัส ดูุอ ปกรณ์ูหรือ ครุภัูณ ฑหรูือ สิ่งอูื่นูๆูอยางใดอย่างหนึ่งหรือู
หลายอยางูเพูื่อสงเสริมูสนับสนุนการจัดการศูึกษาูจานวนไมนอยกวาู5ูรายการ
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาได้รับการบริจาคเงินูวัสดุอุปกรณ์ูครุภณ
ั ฑ์ูจากูบุคคลูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆูเพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาู
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ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.ูชมรมนกกรงหัวจุกูจังหวัดสมุทรสงครามบริจาคเงินจานวน 17,500 บาท
(หนึ่งหมื่นเจดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2.ูสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามูสนับสนุนวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ในการจัดทาห้องูMedia Bank
เป็นเงินู150,000ูบาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3.ูสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามูบริจาครถยนต์ส่วนบุคคลูจานวนู3ูคันู(ตัดโอนครุภณ
ั ฑ์)
4.ูบริษัทูรุจโอฬารูบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ูจานวนู4ูชุดูให้ห้องูMedia Bank (ห้องสมุด)
5.ูอู่ดาโลหะกิจโดยูนายวชิระูสมุทรศรูบริจาคเครือ่ งกลึงระบบูMannaul ขนาดู400 x 620ูmm.
ราคาู200,000ูบาทู(สองแสนบาทถ้วน)
ผลการประเมีินตามประเดนการประเมิน

 ผาน
ู ไมผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้

 ดีมากู (5ู คะแนน)
 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคคลูชุมชนูสมาคมูชมรมูสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆูในการบริหารจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
จุดทีี่ควรพัฒนา
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานทีี่ 3ี ดานการจัดการเรีียนการสอนทีี่เนนผูเรียนเปนสาคีัญ
สถานศูึก ษาจัด การเรีย นการสอนตามมาตรฐานคูุณ วูุฒิอ าชูีว ศูึก ษาแต่ล ะระดูับูตามหลัก สููต รและระเบีย บู
กระทรวงศูึก ษาธูิก ารูวาดวยการจั ด การศูึก ษาและการประเมูิน ผลการเรูีย นของแตละหลั ก สููต รู สงเสรูิมู
สนับสนุนูกูากูับดูแลูใหครูจัดการเรียนการสอนรายวูิชาใหถููกตองูครบถู้วนูสมบูรณ์ูมูีการพูัฒนารายวูิชาูหรือููู
กำหนดรายวิช าใหมหรือ กลุ ม วูิช าเพูิ่ม เติม ให้ทัูน ตอการเปลูี่ย นแปลงของเทคโนโลยูีแ ละความต้อ งการของู
ตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ี3.1ี ระดับคุณภาพในการจัดการเรีียนการสอนรายวีิชาี
ประเดีนการประเมินี1
สถานศูึกษาสงเสรูิมูสนูับสนูุนูกูากูับดููแลใหครููทูุกคนจูัดทำแผนการจูัดการเรูียนรูรายวูิชาที่ถููกตอง
ครบถ้ว นูสมบูร ณ์ูดวยเทคนูิควูิธีูก ารสอนทูี่ห ลากหลายและบููร ณาการคูุณธรรมูจรูิย ธรรมูคานูิย มูคูุณลูักษณะ
อูันพูึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกูิจพอเพูียงทุกรายวูิชาที่สอน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาส่งเสริมูสนับสนุนให้ครููจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิดสอน

ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สรุปผลจานวนรายวิชาที่มีแผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบููร ณาการคูุณ ธรรมู
จรูิย ธรรมูค านูิย มูคูุณ ลูัก ษณะอูัน พูึง ประสงคูและปรั ช ญาของเศรษฐกูิจ พอเพูีย งูจ านวนู261ูรายวิ ช าููููููููููููู
คิดเป็นร้อยละู90.63
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

 ผาน
ู ไมผาน
ประเดนการประเมินี๒
สถานศึกษาสู่งเสริมูสนับสนูุนูกูากับดููแลใหู้ครููทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูู้
รายวูิชาูและมีการบันทึกหลูังการสอน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาูและมีการบันทึกหลังการสอน
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สรุปผลจานวนครููทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูู้รายวูิชาูและมีการบันทึกหลูังการ
สอนูจานวนู118ูคนูคิดเป็นร้อยละู94.40
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
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ประเดีนการประเมินี๓
สถานศูึกษาส่งเสริมูสนับสนุนูกูากูับดูแลใหครูทุกคนนำผลจากการวูัดผลและการประเมินผลการ
เรียนูตามสภาพจริงไปใชในการพูัฒนาผููเรียน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนตามสมรรถนะ
ผู้เรียนูที่มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพและการบูรณาการคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ครูผู้สอนทุกคนนำผลจากการวูัดผลและการประเมินผลการเรียนูตามสภาพจริงไปใชในการพูัฒนาผูู
เรียน จานวนู128ูคนูคิดเป็นร้อยละู100.00
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดีนการประเมินี๔
สถานศูึกษาส่งเสริมูสนับสนุนูกำกูับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกู คนเพูื่อเปนููููู
ขอมูลในการแกไขปญหาูพูัฒนาการเรียนการสอนตอไป
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษาจัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สรุปผลการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนูการสอนูจานวนู118ูคนูคิดเป็นร้อยละู94.40
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

 ผาน
ู ไมผาน
ประเดีนการประเมินี๕
สถานศูึก ษาสงเสรูิมูสนูับ สนูุนูกูากูับ ดููแลใหครููทุูก คนแกไขปญหาูพูัฒนาการเรูีย นการสอนโดย
การศูึกษาหรือการวูิจัยูอยางนอยู1ูรายวิชาูซึ่งประกอบดวยูการระบุปญหาูการระบุวูัตถูุประสงค์ูวูิธีกู ารููู
ดำเนูินการูการเกบขอมููลูการวูิเคราะห์ูรายงานสรูุปผลเพูื่อนูาความรูที่ไดจากการศูึกษาหรูือการวูิจัูยูไปใชู้
ประโยชน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนจัดทาวิจัยในชัน้ เรียนู1ูภาคเรียนูต่อู1ูรายวิชา
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- แบบสรุปรายงานผลการส่งงานวิจัยในชั้นเรียนของครูู
ูููภาคเรียนทีู่1/2559ูมีจานวนู106ูเล่ม
ภาคเรียนทีู่2/2559ูมีจานวนู115ูเล่ม
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คิดเป็นร้อยละู84.67ูของรายวิชาที่เปิดสอน
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้

 ดีมากู (5ู คะแนน)
 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชามีการนิเทศการสอนและ
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาู1ูคนูต่อู1ูรายวิชา
จุดทีี่ควรพัฒนา
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ทีี่3.2ี ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรีือกลุ่มวิชาี
ประเดีนการประเมิน
1. สถานศูึกษาส่งเสริมูสนูับสนุนูกูากับูดููแลใหครูศึูกษาูสำรวจขู้อมูล ความตองการในการพูัฒนา
รายวูิชาหรือกลูุมวูิชา
2. สถานศึ กษาสงเสรูิมูสนั บ สนุ นูกำกูับูดููแ ลให้ ค รููพั ฒ นารายวูิช าหรูือ กลุ ม วูิช าตามูขอู1ูจาก
เอกสารอางอูิงที่เชูื่อถูือไดหรือพูัฒนารวมกูับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกูี่ยวของ
3. สถานศูึกษาสงเสริมูสนับสนุนูสื่อการสอนและกูากูับดูแลใหครูจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวูิชาู
หรือกลูุมวูิชาทีพ่ ัฒ
ู นาใหถููกตองูครบถวนูสมบูรณ์
4. สถานศูึกษาสู่งเสริ มูสนูับสนูุนูกำกูับดูแลให้มีูการติดตามูตรวจสอบูประเมูินผลูและนูาผลไปู
ปรับปรุงแกไขรายวูิชาหรือกลูุมวูิชาทีพ่ ัฒ
ู นา
5. สถานศึกษามูีรายวูิชาหรูือกลุมวูิชาที่พัูฒนาตามประเดูนการประเมินูข้อู1 - 4ูไมเกูินู3ูปูครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษากาหนดให้ครูสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
-ูสถานศึกษาจัดทาโครงการูEnglish Conversation in Daily Life
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูครูสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาูจานวนู8ูรายวิชา
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมากู (5ู คะแนน)
 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)


ู ดีู (4ู คะแนน)
ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลรายวิชาูและพัฒนารายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการ
ของสถานประกอบการ
จุดทีี่ควรพัฒนา
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ี3.3ี ระดับคีุณภาพในการจัดการศีึกษาี
ประเดีนการประเมินี1
สถานศึกษาจัดการศูึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศูึกษาธูิการูเรูื่องูมาตรฐานการจูัดการอาชูีวศูึกษาระบบ
ทวูิภาคูีูไมนอยกวาูรอยละู20ูของจานวนผููเรียนทั้งหมด
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีของนักเรียนนักศึกษาูสาขาวิชาช่างยนต์ูสาขาวิชา
เทคนิคการผลิตูและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- นักเรียนูนักศึกษาูที่ศึกษาในระบบทวิภาคีูมีจานวนู105ูคนูคิดเป็นร้อยละู4.65
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน
 ผาน

ู ไมผาน
ประเดนการประเมินี๒
สถานศูึก ษาสงเสริ ม ูสนั บ สนุ น ูกูากูับ ดู แ ลใหผููเ รี ย นไดฝกประสบการณทั ก ษะวูิช าชูีพ ในสถานู
ประกอบการูหนวยงานทีส่ อดคลองกูับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศกู์ไปนิเทศก์ผูเูรียนอยางนู้อยู1ูครั้ง
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาทาคาสั่งจัดตั้งครูนิเทศของสาขาวิชา
2.ูสถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการหน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีครูนิเทศของแต่ละสาขาวิชาไปนิเทศผู้เรียนู4ูครั้ง
2.ูมีจานวนสถานประกอบการหน่วยงานที่รับผูเ้ รียนเข้าฝึกประสบการณ์ูจานวนู82ูแห่ง
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดีนการประเมินี๓
สถานศึก ษาสงเสรูิม ูสนับ สนุน ูก ากั บ ดูแ ลใหผู้ เ รีย นทุก คนทูาโครงการพั ฒ นาทัก ษะวิช าชีพ ที่
สอดคล้อ งูกับ สาขางานที่เ รูีย นเปูนรายบูุค คลหรือ เป็น กลุ่ม ตามความเหมาะสมูโดยผลงานทูี่เ กูิด ขึ้น
สามารถนูาไปใชู้ประโยชนไดไมนอยกวารอยละู80ูของจานวนโครงการทัง้ หมด
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษามีการให้นักเรียนูนักศึกษาูทุกคนจัดทาโครงการูพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องูกับสาขา
งานที่เรูียนเปูนรายบูุค คลหรื อเป็น กลุ่ ม ตามความเหมาะสม
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ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- นักเรียนูนักศึกษาูทุกคนจัดทาโครงการูพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องูกับสาขางานที่เ รูียนเปูน
รายบูุค คลหรือเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม โดยผลงานทูี่เกูิดขึ้นสามารถนูาไปใช้ประโยชน์ูคิดเป็นร้อยละู
100.00
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดีนการประเมินี๔
สถานศึกษาจัดใหผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวูิชาชีพูตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินู
มาตรฐานวิช าชีพที่ส ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศูึกษากูาหนดูโดยมีผ ูู้เรียนที่ผ่านเกณฑการประเมินครบถวนู
สมบููรณ์จากการเขู้ารับการประเมูินครั้งแรกไม่น้อยกว่าูรอยละู80ูของจูานวนผูู้เรูีย นทูี่ลงทะเบูียนเรูียนครบูู
ทุกรายวูิชาตามโครงสรางหลูักสููตร
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รบั การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินู
มาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศูึกษากูาหนด
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ครบถ้วนูจานวนู664ูคนูคิดเป็นร้อยละู96.51
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดนการประเมินี๕
สถานศูึกษาสงเสรูิมูสนูับสนูุนูกูากูับูดููแลูใหู้ผู้เ รูียนได้รูับ รางวูัลูประกาศเกูีย รตูิคุูณูยกยู่อ งความรูู้
ความสามารถูคุณธรรมูจริยธรรมูจากบุคคลหรือหนวยงานูภายนอกหรือองค์กรภายนอกูไม่นอยกว่าูรอยละ 5ู
ของจานวนผููเรียนทั้งหมด
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สถานศึกษาในการส่งเสริมูสนับสนุนูให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆจากองค์กรหรือูหน่วยงานภายนอก
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาูประเภทต่างๆูรวมู7ูรางวัล
-ูผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคจานวนู4ูรางวัล
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
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สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมากู (5ู คะแนน)
 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)

ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
จุดทีี่ควรพัฒนา
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดการศูึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ี3.4ี ระดับคีุณภาพในการจัดกิจกรรมเสรีิม หลักสูตรี
ประเดีนการประเมินี1
สถานศึกษาส่งเสรูิมูสนับสนุนูให้มีการจูัดกูิจกรรมด้านการรูักชาติูเทูิดทูนพระมหากษัตริย์ู ส่งเสริมูการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอูัน มูีพ ระมหากษูัต รูิย์ ท รงเปนประมูุข และทะนูุบ ำรูุง ศาสนาูศูิล ปะูวูัฒนธรรมไมนอยู
กวาู5ูกูิจกรรมและกูากูับดูแลใหผููเรียนแตละคนเขารวมกูิจกรรมไมนู้อยกวู่าู1ูกิจกรรม
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมูจริยธรรม
2. สถานศึกษาจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
3. สถานศึกษาจัดโครงการแห่เทียนจานาพรรษา
4. สถานศึกษาจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
5. สถานศึกษาจัดโครงการไหว้ครู
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมูจริยธรรม 900 คนูคิดเป็นู98.14
2. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 284 คนูคิดเป็นู92.81
3. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแห่เทียนจานาพรรษา 99 คนูคิดเป็นู79.20
4. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 937 คนูคิดเป็นู40.28
5. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไหว้ครู 1,965 คนูคิดเป็นู94.91
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน
 ผาน

ู ไมผาน
ประเดีนการประเมีินี๒
สถานศูึกษาสงเสริมูสนับสนุนูให้มีการจัดกูิจกรรมดานการอนูุรักษสิ่งแวดลอมไมน้อยกว่าู5ูกิจกรรมู
และกูากูับดูแลใหผููเรียนแตละคนเขารวมกูิจกรรมไมนอยกวาู1ููกิจกรรม
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมโตโยต้าสร้างสุขู60
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมบาเพญประโยชน์
5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมGlobal Peace Youth Exchang

ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นั ก เรี ย นูนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ านวนู1,076ูคนููููููููููููู
คิดเป็นู82.33
2. นั ก เรี ย นูนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มในและนอกสถานศึ ก ษาจ านวนู31ูคนููููููููููููู
คิดเป็นู82.33
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3. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโตโยต้าสร้างสุขู60 จานวนู60ูคนูคิดเป็นู92.31
4. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบาเพญประโยชน์ จานวนู248ูคนูคิดเป็นู82.67
5. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการูGlobal Peace Youth Exchangูจานวนู131ูคนูคิดเป็นู96.32
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
ประเดนการประเมินี๓
สถานศูึกษาสงเสริ มูสนูับ สนุ นูให้ มีูก ารจูัดกิ จ กรรมด้ านการกี ฬ าและนูัน ทนาการไมน้ อยกวาู5
กูิจกรรมูและกูากูับดูแลใหผููเรียนแตละคนเขารวมกูิจกรรมไมนู้อยกวาู1ููกิจกรรม
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน
2. สถานศึกษาจัดโครงการสานสัมพันธ์
3. สถานศึกษาจัดโครงการประกวดร้องเพลง
4. สถานศึกษาจัดโครงการประกวดคาขวัญวันแม่
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน จานวนู1,745ูคนูคิดเป็นู88.80
2. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ จานวนู191ูคนูคิดเป็นู99.98
3. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลง จานวนู937ูคนูคิดเป็นู40.28
4. นักเรียนูนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดคาขวัญวันแม่ จานวนู59ูคนูคิดเป็นู100.00
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน
 ผาน

ู ไมผาน
ประเดนการประเมินี๔
สถานศูึก ษาสงเสริมูสนูับ สนุนูใหมีก ารจูัด กูิจ กรรมดานการส่ง เสรูิม การดูารงตนตามปรูัช ญาของู
เศรษฐกูิจ พอเพี ยงไมน้ อยกวาู5ูกิจ กรรมและกูากับ ดููแลใหผู เ รีย นแตละคนเขารวมกูิจ กรรมไม่น อยกว่ า
1ููกิจกรรม
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูสถานศึกษาจัดโครงการลูกเสือู–ูเนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ูนัก เรี ย นูนักศึ กษาเข้ าร่ ว มโครงการลู ก เสื อ ู–ูเนตรนารี วิ ส ามั ญ เข้ าค่ ายพั กแรม
คิดเป็นู98.83
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน
 ผาน

ู ไมผาน

จ านวนู593ูคนููููููููููููู
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ประเดนการประเมินี๕
สถานศูึกษาสงเสรูิมูสนูับสนูุนูใหผูเรูียนใชความรูู้ความสามารถูทูางานโดยใชกระบวนการกลุมใน
การบรูิการวิชาการูวิชาชีพหรูือทาประโยชน์ต่อู ชุมชนูสังคมูไม่น้อยกวู่าู5ูกิจกรรมและกากูับดูแลให้ผู้เรียนู
แตละคนเขารวมกูิจกรรมไมนอยกวาู1ูกิจกรรม
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดโครงการเปิดบ้านอาชีวะศึกษา
2.ูสถานศึกษาจัดโครงการูFix It Center
3. สถานศึกษาจัดโครงการอาชีวะอาสา
4. สถานศึกษาจัดโครงการแนะแนวสัญจร
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สรุปผลการจัดโครงการเปิดบ้านอาชีวะศึกษา
2.ูสรุปผลการจัดโครงการูFix It Center
3. สรุปผลการจัดโครงการอาชีวะอาสา
4. สรุปผลการจัดโครงการแนะแนวสัญจร
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน
 ผาน

ู ไมผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมากู (5ู คะแนน)

 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
จุดทีี่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการูด้านเศรษฐกิจพอเพียงูและ
การบริการวิชาการหรือวิชาชีพให้มากกว่าเดิม
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการูด้านเศรษฐกิจพอเพียงูโดยการบรรจุลงในแผนปฏิบัติ
ราชการในปีต่อไป
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ููมาตรฐานทีี่ 4ีีดี้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศูึกษาจูัดใหมูีระบบการประกูันคูุณภาพภายในและดูาเนูินการเพูื่อพูัฒนาคูุณภาพการศูึกษาและพูัฒนาู
มาตรฐานการศูึกษาประกอบดวยการประเมูินคูุณภาพภายในูการตูิดตามตรวจสอบคูุณภาพการศูึกษาและการู
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ทีี่4.1ี ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกีันคีุณภาพภายในี
ประเดนการประเมิน
1. สถานศึกษามูีการกูาหนดมาตรฐานการศูึกษาของสถานศูึกษาและจูัดทูาแผนพูัฒนาการจัดการศึกษาทีูู่
มุ งคูุณภาพตามมาตรฐานการศูึกษาของสถานศูึกษาูโดยการมูีส วนรู่ว มของครููบูุคลากรทางการศูึกษาูผู เรูีย นู
ชูุมชนูสถานประกอบการและหนวยงานที่เกูี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศูึกษาไดดาเนินงานตามแผนพูัฒนาการจัดการศูึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัูดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศูึกษาและจัดให้มีการประเมูินคุณภาพภายในู
ตามมาตรฐานการศูึกษาของสถานศูึกษา
4. สถานศูึกษาไดจัดทารายงานประจาปที่เปนรายงานประเมินคูุณภาพภายใน
5. สถานศูึกษาไดจูัดใหมูีการพูัฒนาคูุณภาพการศูึกษาอยางตอเนูื่องจากผลการประเมูินคูุณภาพภายในู
และผลการประเมินคูุณภาพภายนอก
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- มีการจัดทารายงานประจาปีูและรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมีินตามประเดีนการประเมีิน

ู ไมผาน
 ผาน
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้

 ดีมากู (5ู คะแนน)
 พอใชู้ (3ู คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวนู (ู1ูคะแนน)

ู ดีู (4ู คะแนน)
ู ตู้องปรับปรุงู (2ู คะแนน)

จุดเดน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโดยทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดโดยดาเนินงานตามวงจรคุณภาพูPDCA
จุดทีี่ควรพัฒนา
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ทีี่4.2ี รอยละของตีัวบงชีท้ ี่มีีการพัฒนา
ประเดนการประเมิน
รอยละของจานวนตัวบงชูี้ที่มีการพูัฒนาเทียบกูับจานวนตัวบงชูี้ทั้งหมดทูี่มีการประเมิน
การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1 ………….................................................................................................……........................................
.............................................................................................................................................................................
2 ………….................................................................................................……..........................................
.............................................................................................................................................................................
3 ………….................................................................................................……..........................................
.............................................................................................................................................................................
ฯลฯ
ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1 ………….................................................................................................…….........................................
.............................................................................................................................................................................
2 ………….................................................................................................……..........................................
.............................................................................................................................................................................
3 ………….................................................................................................……..........................................
.............................................................................................................................................................................
ผลการประเมินตามประเดนการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติูไตรยางศ์ู ทศนิยมสองตาแหนู่งไมปดเศษู โดยกูาหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละู80
ขูึ้นไปู เทียบไดคาคะแนนู 5.00
สรีุประดับคีุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ตู้องปรับปรุง
 ตองปรับปรุงเรงดวน
จุดเดน
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
จุดทีี่ควรพัฒนา
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขี้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้

ตีวั บงชีี้ทีี่1.1ีระดูับความพูงึ พอใจทูี่มีตอคุณภาพของผูสู ูาเรูจ
การศึกษา
ตีวั บงชีี้ทีี่ 1.2ีรอยละของผูส้ ูาเรจการศึกษาเทูียบกับจานวนผูเู ขา
เรูียน
ตีวั บงชีี้ทีี่2.1ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการดูาเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางสถานศึกษาคูณ
ุ ภาพ
ตีวั บงชีี้ทีี่ 2.2ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการดูาเนินการตามนโยบายสูาคัญู
ของหนวยงานตนสูงั กัด
ตีวั บงชีี้ทีี่ 2.3ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการบรูิหารจัดการดานบุคลากร
ตีวั บงชีี้ทีี่2.4ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการบรูิหารจัดการดานการเงูิน
ตีวั บงชีี้ทีี่2.5ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการบรูิหารจัดการดานอาคาร
สถานทีู่ดานครุภณ
ูั ฑูและดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตีวั บงชีี้ทีี่2.6ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการประสานความรวมมูอื เพูื่อการ
บรูิหารจูดั การศึกษา
ตีวั บงชีี้ทีี่ 3.1ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตีวั บงชีี้ทีี่3.2ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการพูฒ
ั นารายวิชาหรูอื กลูมุ วิชา

ขอมูลยอนหลูัง
....................... …………………… ปีการศึกษา
2559
(ปการศึกษา) (ปการศึกษา)
(คาคะแนน)
(ระดูับคูณ
ุ ภาพ)

(คาคะแนน)
(ระดูับคุณภาพ)

5
ดีมาก

3
พอใช้
5

ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

4
ดี

ตีวั บงชีี้ทีี่3.3ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการจัดการศึกษา

5
ดีมาก

ตีวั บงชีี้ทีี่3.4ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการจัดกิจกรรมเสรูมิ หลูักสูตร

3
พอใช้

ตีวั บงชีี้ทีี่4.1ีระดูับคูณ
ุ ภาพในการดูาเนินการประกันคูณ
ุ ภาพ
ภายใน

5
ดีมาก

ั นาู/ูไมพูฒ
ั นา
พูฒ

เปรูียบเทูียบการพัฒนา

