
สรุปผลการประเมินความพ ึงพอใจผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ูบร ิหารก ับการประก ันค ุณภาพ 

ว ิทยาล ัยการอาชพีหนองแค ประจ ําปการศ ึกษา 2555 
 
 

ผ ูตอบแบบสอบถามความพ ึงพอใจผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ูบร ิหารก ับการประก ันค ุณภาพ 

เพื่อประเมินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ูบร ิหาร จ ํานวน 14 คน สร ุปผลการประเมินไดด ังน ี้ 

แบบสอบถามความพึงพอใจแบงเปน 2 ตอน 

1. สถานภาพผ ูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

   

  ชาย จ ํานวน  12 คน ค ิดเปนรอยละ 85.71 
  หญิง จ ํานวน  2    คน ค ิดเปนรอยละ 14.29 

 

2.  ความพ ึงพอใจตอการปฏ ิบ ัต ิงานของผูบรหิาร 

ใชเกณฑระด ับความพึงพอใจด ังน ้ี 
 

คาเฉล ี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีความพงึพอใจมากทีส่ ุด อยูในระดับ ดีมาก 

คาเฉล ี่ย 3.41 – 4.50 หมายความวา มีความพงึพอใจมาก อยูในระดับ ดี 

คาเฉล ี่ย 2.41 – 3.40 หมายความวา มีความพงึพอใจปานกลาง อยูในระดับ ปานกลาง 

คาเฉล ี่ย 1.41 – 2.40 หมายความวา มีความพงึพอใจนอย อยูในระดับ พอใช 

คาเฉล ี่ย 1.00 – 1.40 หมายความวา มีความพงึพอใจนอยที่ส ุด อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
 

การว ิเคราะหขอมูลเก ี่ยวก ับการประเมินผลสรปุความพ ึงพอใจผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผูบรหิารก ับการ

ประก ันค ุณภาพ  ว ิทยาล ัยการอาชีพหนองแค ประจ ําปการศ ึกษา 2555 ไดด ังน ี้ 
 
 

 
 

ล ําด ับ 

 
 

รายการประเมิน 

 
 

คาเฉล ี่ย 

 
 

ระด ับ 

 องคประกอบท ี่ 1 การก ําหนดมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา     

1 มาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาเกิดจากการศ ึกษา ว ิเคราะหมาตรฐาน 

และต ัวบงช ี้ ตามที่กระทรวงศ ึกษาธ ิการประกาศใช 

4.43 ด ี 

2 มาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาสะทอนอัตล ักษณและมาตรการสง 

เสร ิมของสถานศ ึกษาที่เดนช ัด 

4.36 ดี 



 
 

ล ําด ับ 
 

รายการประเมิน 
 

คาเฉล ี่ย 
 

ระด ับ 

3 การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานและต ัวบงช ี้เหมาะสมกับสภาพ 

ปญหาและแนวทางพัฒนาการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 

4.43 ด ี 

4 การกําหนดมาตรฐาน ต ัวบ งช ี้และคาเปาหมาย ไดมาจากการมีสวนรวมจาก 

หลายฝายที่เกีย่วของ 

3.57 ดี 

 องคประกอบท ี่ 2 การจ ัดแผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษาท่ี 

มุงค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 

  

5 ว ิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจ ําเปนของสถานศ ึกษาอยาง 

เปนระบบ 

3.57 ดี 

6 การกําหนดวส ิ  ัยทัศน พันธกิจเปาหมาย การพัฒนาและสภาพความส ําเร ็จ 

โดยมีจ ุดเนนที่ค ุณภาพผเ ู ร ียน 

4.36 ดี 

7 การจ ัดทําแผนปฏบ ิ  ัต ิการประจ ําปสอดคลองกับแผนการจ ัดการศ ึกษาของ 

สถานศ ึกษา 

4.29 ดี 

8 การกําหนดว ิธ ีการด ําเน ินงานโดยอาศ ัยหลก ั ว ิชาการหร ือผลการว ิจ ัยหร ือ 

ขอมูลเช ิงประจก ั ษที่อางอิงได 

4.36 ดี 

9 การกําหนดบทบาทหนาที่ใหบ ุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของรวมวางแผนและ 

ด ําเน ินงานตามทก ี่  ําหนดอยางมีประส ิทธ ิภาพ 

4.23 ดี 

10 กําหนดปฏ ิทินแผนปฏ ิบ ัต ิการประจ ําปไปสูการปฏ ิบ ัต ิช ัดเจน 3.57 ดี 

11 การกําหนดการใชงบประมาณและทรพัยากรอยางคุมคาสอดคลองกบ ั 

เปาหมาย 

3.43 ดี 

12 การประเมินผลการด ําเน ินงานตามแผนและน ําผลไปใชในการพัฒนา 

อยางตอเน ื่อง 

3.64 ดี 

 องคประกอบท ี่ 3 การจ ัดระบบบรหิารและสารสนเทศ   

13 การจ ัดระบบสารสนเทศมีการจ ัดโครงสรางการบร ิหารทเ ี่ อื้อตอการพฒันา 

งานในการบรห ิ าร 

4.64 ด ีมาก 

14 การจ ัดระบบสารสนเทศมีการแตงต ั้งคณะทํางาน ผร ับผ ิดชอบที่มีต ัวแทน 

จากบ ุคลากรหลายฝายรวมกันวางแผน และรวมกันตรวจสอบ 

4.43 ด ี 

15 การจ ัดระบบสารสนเทศ มีการจ ัดหมวดหมูครอบคล ุมภารกจ ิ งานของวิทยาลัย 4.42 ด ี 

16 การจ ัดระบบสารสนเทศมีการตรวจสอบขอมูลอยางช ัดเจน ขอมูลทันสมัย 3.92 ด ี 

17 การจ ัดระบบสารสนเทศ มีการประมวลขอมูลเพื่อใหเกิดความสะดวก 

พรอมใชตอการพัฒนางาน 

4.14 ด ี 



 
 

ล ําด ับ 
 

รายการประเมิน 
 

คาเฉล ี่ย 
 

ระด ับ 

18 การบร ิการขอมูลสารสนเทศมคีวามสะดวกรวดเร ็วและเปนปจจ ุบ ัน 3.92 ด ี 
 องคประกอบท ี่ 4 การด ําเน ินงานตามแผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของ 

สถานศ ึกษา 

  

19 การกําหนดคณะกรรมการ ผูร ับผ ิดชอบส ําหรบ ั การด ําเน ินงานใหเปนไปตาม
แผนงาน 

4.53 ด ีมาก 

20 การระดมทร ัพยากรเพื่อสงเสร ิมสนบ ั สน ุน การด ําเน ินงานตามแผนพฒันา 

สถานศ ึกษา 

3.86 ด ี 

21 การใชแหลงเร ียนรและภ ูมิปญญาทองถ ิ่นทั้งภายในและภายนอก 

สถานศ ึกษาใหการสน ับสน ุนทางว ิชาการ 

4.36 ด ี 

22 การด ําเน ินงานตามแผนเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรม 

กําหนด 

3.43 ด ี 

23 การสร ุปผลด ําเน ินงานและรายงานผลด ําเน ินงานตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ 

ประจ ําป 

3.43 ด ี 

24 การน ําผลการประเมินการด ําเน ินการตามแผนมาว ิเคราะหแกไขปร ับปรง ุ 

จ ุดออนเสร ิมจ ุดแข ็งเพื่อประกันค ุณภาพการศ ึกษา 

4.36 ด ี 

 องคประกอบท ี่ 5 การจ ัดใหมีการต ิดตามตรวจสอบค ุณภาพการศ ึกษา   

25 การกําหนดระบบการต ิดตามและปฏ ิบ ัต ิตามนโยบายการตรวจสอบและ 

ขอบขายในการตรวจสอบค ุณภาพการศ ึกษา 

4.21 ด ี 

26 การด ําเน ินการตรวจสอบ และทบทวนเปนไปตามปฏ ิทินการตรวจสอบและ 

ทบทวนค ุณภาพการศ ึกษา 

4.36 ด ี 

27 เคร ื่องมือตรวจสอบความกาวหนาการด ําเน ินงานพัฒนาค ุณภาพมี 

หลากหลายและเหมาะสมครอบคล ุมมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 

4.21 ด ี 

28 การตรวจสอบการด ําเน ินการดานค ุณภาพผูเร ียน 4.00 ด ี 

29 การตรวจสอบการด ําเน ินการดานการจ ัดการศ ึกษา 4.07 ด ี 

30 การตรวจสอบการด ําเน ินการดานการสรางสง ั คมแหงการเรย ี นรูและ 

ดานอัตล ักษณ 

4.14 ด ี 

31 การตรวจสอบการด ําเน ินการดานมาตรการสงเสร ิม 4.00 ด ี 

32 การน ําผลการตรวจสอบไปใชในการปร ับปรง ุ พัฒนาการด ําเน ินการประกัน 

ค ุณภาพการศ ึกษา 

4.64 ด ีมาก 



 
 

ล ําด ับ 
 

รายการประเมิน 
 

คาเฉล ี่ย 
 

ระด ับ 

 องคประกอบท ี่ 6 การจ ัดใหมีการประเมินค ุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การศ ึกษาของสถานศ ึกษา 

  

33 การกําหนดนโยบาย ระบบและว ิธ ีการของการประเมนิค ุณภาพการศ ึกษา 4.14 ด ี 

34 การสรางความรความเขาใจการประเมนิค ุณภาพการศ ึกษา 3.64 ด ี 

35 การกําหนดแนวทางและกรอบการประเมินค ุณภาพการศ ึกษา 3.64 ด ี 

36 การจ ัดทําเครอ ื่ งมือการประเมินค ุณภาพการศ ึกษา ทห ี่ ลากหลายและ 

เหมาะสม 

3.71 ด ี 

37 บ ุคคลหลายฝายเขามามีสวนรวมในการประเมินค ุณภาพการศ ึกษา 3.57 ด ี 

38 การด ําเน ินการประเมินค ุณภาพภายในเปนไปตามเกณฑการประเมิน 3.64 ด ี 

39 การน ําผลการประเมินค ุณภาพมาจ ัดทํารายงานการพัฒนาการศ ึกษา 

ประจ ําป 

3.64 ด ี 

40 การน ําเสนอผลการประเมนิค ุณภาพการศ ึกษาตอหนวยงานตนส ังกัดและ 

สาธารณชน 

4.23 ด ี 

 องคประกอบท ี่ 7 การจ ัดใหมีการประเมินค ุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การศ ึกษาของสถานศ ึกษา 

  

41 การวางแผนกําหนดรป ู แบบการจ ัดทํารายงานประจ ําป 4.14 ด ี 

42 การรวบรวมขอมูลการศ ึกษาเพือ่จ ัดทํารายงานประจ ําปตามร ูปแบบที ่

กําหนด 

4.07 ด ี 

43 องคประกอบ/กิจกรรมด ําเน ินการ 4.00 ด ี 

44 การจ ัดทํารายงานประจ ําปสะทอนค ุณภาพผูเร ียน และผลสา ํ เร ็จของการ 

บรห ิ ารจ ัดการศ ึกษาช ัดเจน 

4.14 ด ี 

45 สาระส ําค ัญทก ุ สวนของรายงานครอบคล ุมการด ําเน ินงานของสถานศ ึกษา 

ทุกภาระงาน 

3.92 ด ี 

46 รายงานประจ ําปสะทอนความส ําเร ็จ ช ื่อเส ียง อัตลก ั ษณ และเอกล ักษณ 

ของสถานศ ึกษา 

4.36 ด ี 

47 การรายงานไดร ับความเห ็นชอบจากคณะกรรมการสถานศ ึกษา 4.57 ด ีมาก 



จากตารางด ังกลาวสรปุผลการประเมินไดด ังน ี้ 
 

 

1.  มาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาเกิดจากการศ ึกษา ว ิเคราะหมาตรฐานและต ัวบงช ี้ ตามที่ 

กระทรวงศ ึกษาธ ิการประกาศใช มีคาเฉล ี่ยเทาก ับ 4.43 ผลการประเม ินอย ูในระด ับ ด ี โดยผ ูประเม ินใหการ

ยอมรับมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาเก ิดจากการศ ึกษา ว ิเคราะห มาตรฐานและต ัวบ งช ี้ ตามที่ 

กระทรวงศ ึกษาธ ิการประกาศใช 

2.  มาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาสะทอนอัตล ักษณและมาตรการสงเสร ิมของสถานศ ึกษาที่     

เดนช ัดมีคาเฉล ี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอย ูในระด ับ ด ี โดยผ ูประเมินใหการยอมรับมาตรฐานการศ ึกษา 

ของสถานศ ึกษาสะทอนอัตล ักษณและมาตรการสงเสร ิมของสถานศ ึกษาที่เดนช ัด 

3.  การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานและต ัวบงช ี้เหมาะสมกับสภาพปญหาและแนวทางพัฒนา
การศ ึกษาของสถานศ ึกษาม ีคาเฉล ี ยเทาก ับ 4.43 ผลการประเม ินอย ูในระด ับ ด ี โดยผ ูประเม ินให การยอมร ับ
การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานและต ัวบงช ี้เหมาะสมก ับสภาพปญหาและแนวทางพ ัฒนา การศ ึกษา
ของสถานศ ึกษา 

4.  การกําหนดมาตรฐาน ต ัวบงช ี้และคาเปาหมาย ไดมาจากการมีสวนรวมจากหลายฝายที่เกี่ยวของ 

มีคาเฉล ี่ยเทากับ 3.57 ผลการประเมินอย ูในระด ับ ด ี โดยผ ูประเมินใหการยอมร ับการกําหนดมาตรฐานต ัวบงช ี้

และคาเปาหมาย ไดมาจากการมีสวนรวมจากหลายฝายที่เกี่ยวของ 

5.  ว ิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจ ําเปนของสถานศ ึกษาอยางเปนระบบมีคาเฉล ี่ยเทากับ 
3.57 ผลการประเมินอย ูในระด ับ ด ี ด ีมากโดยผูประเมินใหการยอมร ับการว ิเคราะหสภาพปญหาและความตอง 
การจ ําเปนของสถานศ ึกษาอยางเปนระบบ 

6.  การกําหนดว ิส ัยทัศน พันธกิจเปาหมาย การพัฒนาและสภาพความส ําเร ็จโดยมีจ ุดเนนที่ค ุณภาพ 

ผูเร ียนมีคาเฉล ี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอย ูในระด ับ ด ี โดยผ ูประเมินใหการยอมร ับ การกําหนดว ิส ัยทัศน 

พันธกิจเปาหมาย การพัฒนาและสภาพความส ําเร ็จโดยมีจ ุดเนนที่ค ุณภาพผเ ู ร ียน 

7.  การจ ัดทําแผนปฏ ิบ ัต ิการประจ ําปสอดคลองกับแผนการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษามีคาเฉล ี่ย 

เทากับ 4.29 ผลการประเมินอย ูในระด ับ ด ี โดยผ ูประเมินใหการยอมร ับการจ ัดทําแผนปฏ ิบ ัต ิการประจําปสอด 

คลองกับแผนการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 

8.  การกําหนดวิธีการดําเนินงานโดยอาศัยหลักวิชาการหรือผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิง

ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการกําหนด 

  9. การกําหนดบทบาทหนาที่ใหบ ุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของรวมวางแผนและด ําเน ินงานตามที่ กําหนด

อยางม ีประส ิทธ ิภาพม ีคาเฉล ี ยเทาก ับ 4.23 ผลการประเม ินอย ูในระด ับ ด ี โดยผ ูประเม ินใหการยอมร ับการ

กําหนดบทบาทหนาที่ให บ ุคลากรทุกฝ ายที่ เกี่ยวของร วมวางแผนและด ําเน ินงานตามที่กําหนดอยางมี

ประส ิทธ ิภาพ 

10. กําหนดปฏ ิทินแผนปฏ ิบ ัต ิการประจ ําปไปส ูการปฏ ิบ ัต ิช ัดเจนมีคาเฉล ี่ยเทากับ 3.57 ผลการ ประเมิน

อย ูในระด ับ ด ี โดยผ ูประเมินใหการยอมร ับการกําหนดปฏ ิท ินแผนปฏ ิบัต ิการประจําปไปสูการปฏ ิบัต ิ ช ัดเจน 

 
 
 
 



11. การกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางคุมคาสอดคลองกับเปาหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.43 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากร        
อยางคุมคาสอดคลองกับเปาหมาย 

12. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและนําผลไปใชในการพัฒนาอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.64 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี  โดยผูประเมินใหการยอมรับการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและนํา
ผลไปใชในการพัฒนาอยางตอเน่ือง   

13. การจัดระบบสารสนเทศมีการจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางานในการบริหารมีคา
เฉลี่ยเทากับ 4.64 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยผูประเมินใหการยอมรับ การจัดระบบสารสนเทศมีการ
จัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางานในการบริหาร  

14. การจัดระบบสารสนเทศมีการแตงต้ังคณะทํางาน ผูรับผิดชอบที่มีตัวแทนจากบุคลากรหลายฝายรวม
กันวางแผน และรวมกันตรวจสอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการ
ยอมรับการการจัดระบบสารสนเทศมีการแตงต้ังคณะทํางาน ผูรับผิดชอบที่มีตัวแทนจากบุคลากรหลายฝายรวม
กันวางแผน และรวมกันตรวจสอบ 

15. การจัดระบบสารสนเทศ มีการจัดหมวดหมูครอบคลุมภารกิจงานของวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.42 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ การจัดระบบสารสนเทศ มีการจัดหมวดหมู
ครอบคลุมภารกิจงานของวิทยาลัย 

16. การจัดระบบสารสนเทศมีการตรวจสอบขอมูลอยางชัดเจน ขอมูลทันสมัยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ผล
การประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ การจัดระบบสารสนเทศมีการตรวจสอบขอมูลอยาง
ชัดเจน 

17. การจัดระบบสารสนเทศ มีการประมวลขอมูลเพื่อใหเกิดความสะดวกพรอมใชตอการพัฒนางานมีคา
เฉลี่ยเทากับ 4.14 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ การจัดระบบสารสนเทศ มีการ
ประมวลขอมูลเพื่อใหเกิดความสะดวกพรอมใชตอการพัฒนางาน  

18. การบริการขอมูลสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็วและเปนปจจุบันมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ การบริการขอมูลสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็วและเปน   
ปจจุบัน  

19. การกําหนดคณะกรรมการ ผูรับผิดชอบสําหรับการดําเนินงานใหเปนตามแผนงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.53 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยผูประเมินใหการยอมรับการกําหนดคณะกรรมการ ผูรับผิดชอบ
สําหรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน 

20. การระดมทรัพยากรเพื่อสงเสริมสนับสนุน การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษามีคาเฉลี่ย     
เทากับ 3.86 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี  โดยผู ประเมินใหการยอมรับ การระดมทรัพยากรเพื่อส งเสริม
สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

21. การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหการสนับสนุนทาง
วิชาการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถ่ินทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

22. การดําเนินงานตามแผนเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรมกําหนดมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผู ประเมินใหการยอมรับ การดําเนินงานตามแผนเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรมกําหนด 

23. การสรุปผลดําเนินงานและรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาเฉลี่ยเทากับ   
4.43 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ การสรุปผลดําเนินงานและรายงานผลดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 
 



24. การนําผลการประเมินการดําเนินการตามแผนมาวิเคราะหแกไขปรับปรุงจุดออนเสริมจุดแข็งเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากบั 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการ ยอมรับการ
นําผลการประเมินการดําเนินการตามแผนมาวิเคราะหแกไขปรับปรุงจุดออนเสริมจุดแข็งเพื่อ ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

25. การกําหนดระบบการติดตามและปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบและขอบขายในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ การกําหนด
ระบบการติดตามและปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบและขอบขายในการตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา 

26. การดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนเปนไปตามปฏิทินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 
การศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับดี  โดยผูประเมินใหการยอมรับการดําเนินการ 
ตรวจสอบ และทบทวนเปนไปตามปฏิทินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

27. เครื่องมือตรวจสอบความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพมีหลากหลายและเหมาะสม 
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผู      
ประเมินใหการยอมรับเครื่องมือตรวจสอบความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพมีหลากหลายและ 
เหมาะสมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

28. การตรวจสอบการดําเนินการดานคุณภาพผเ ู รียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ผลการประเมินอยูใน 
ระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการตรวจสอบการดําเนินการดานคุณภาพผูเรียน 

29. การตรวจสอบการดําเนินการดานการจัดการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ผลการประเมินอยู  ใน 
ระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการตรวจสอบการดําเนินการดานการจัดการศึกษา 

30. การตรวจสอบการดําเนินการดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและดานอัตลักษณมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการตรวจสอบการดําเนินการดานการสรางสังคม
แหงการเรียนรูและดานอัตลักษณ 

31. การตรวจสอบการดําเนินการดานมาตรการสงเสริมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการตรวจสอบการดําเนินการดานมาตรการสงเสริม 

32. การนําผลการตรวจสอบไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามีคา
เฉลี่ยเทากับ 4.64 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมากโดยผูประเมินใหการยอมรับการนําผลการตรวจสอบ ไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

33. การกําหนดนโยบาย ระบบและวิธีการของการประเมินคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ผล
การประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการกําหนดนโยบาย ระบบและวิธีการของการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

34. การสรางความรูความเขาใจการประเมินคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ผลการประเมินอยู
ในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการสรางความรูความเขาใจการประเมินคุณภาพการศึกษา  

35. การกําหนดแนวทางและกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ผลการประเมิน
อยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการกําหนดแนวทางและกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

36. การจัดทําเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่หลากหลายและเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.71 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผู ประเมินให การยอมรับการจัดทําเครื่องมือการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ที่หลากหลายและเหมาะสม 

37. บุคคลหลายฝายเขามามีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ผลการ 
ประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับบุคคลหลายฝายเขามามีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา 

 
 
 



38. การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนไปตามเกณฑการประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีโดยผูประเมินใหการยอมรับการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนไปตามเกณฑ การ
ประเมิน 

39. การนําผลการประเมินคุณภาพมาจัดทํารายงานการพัฒนาการศึกษาประจําปมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการนําผลการประเมินคุณภาพมาจัดทํา รายงานการ
พัฒนาการศึกษาประจําป 

40. การนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนมีคาเฉลี่ย     
เทากับ 4.23  ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการนําเสนอผลการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน 

 41. การวางแผนกําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานประจําปมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ผลการประเมินอยู ใน
ระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการวางแผนกําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานประจําป 

42. การรวบรวมขอมูลการศึกษาเพื่อจัดทํารายงานประจําปตามรูปแบบที่กําหนดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผู ประเมินใหการยอมรับการรวบรวมขอมูลการศึกษาเพื่อจัดทํา รายงาน
ประจําปตามรูปแบบที่กําหนด 

43. องคประกอบ/กิจกรรมดําเนินการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประ
เมินใหการยอมรับองคประกอบ/กิจกรรมดําเนินการ 

44. การจัดทํารายงานประจําปสะทอนคุณภาพผูเรียน และผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ชัดเจน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการจัดทํารายงานประจําป   
สะทอนคุณภาพผูเรียน และผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาชัดเจน 

45. สาระสําคัญทุกสวนของรายงานครอบคลุมการดําเนินงานของสถานศึกษาทุกภาระงานมีคาเฉลี่ย   
เทากับ 3.92 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับสาระสําคัญทุกสวนของ รายงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานของสถานศึกษาทุกภาระงาน 

46. รายงานประจําปสะทอนความสําเร็จ ช่ือเสียง อัตลักษณ และเอกลักษณ ของสถานศึกษามี คาเฉลี่ย
เทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับรายงานประจําปสะทอนความ สําเร็จ 
ช่ือเสียง อัตลักษณ และเอกลักษณ ของสถานศึกษา 

47. การรายงานไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีค าเฉลี่ยเทากับ 4.57 ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยผูประเมินใหการยอมรับการรายงานไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
 

สร ุปผลการประเมินผลความพึงพอใจคณะกรรมการสถานศ ึกษาตอผลการการด ําเน ินงานประกัน 
ค ุณภาพตามมาตรฐานและต ัวบงช ี้ ของผ ูบร ิหาร คร ู บ ุคลากรและกล ุมตางๆ ของสถานศ ึกษาประจ ําป 
การศ ึกษา 2555 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 อย ูในระด ับ ด ี โดยขอที่มีคาเฉล ี่ยส ูงส ุดค ือ การนําผลการตรวจสอบ
ไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และ การจัดระบบสารสนเทศมีการ
จัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางานในการบริหาร มีคาเฉล ี่ยเทากับ 4.64 และขอที่มีคาเฉล ี่ย
ตํ่าส ุด ค ือ การกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางคุมคาสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานตาม
แผนเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรม กําหนดการสรุปผลดําเนินงานและรายงานผลดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป มีคาเฉล ี่ยเทากับ 3.43 และจากน้ันจะนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานของผูบริหารตอไป 



 


