สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของผูบริหารกับการประกันคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจําปการศึกษา 2555
ผูต อบแบบสอบถามความพึ ง พอใจผลการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร จํานวน 14 คน สรุปผลการประเมินไดดังนี้
แบบสอบถามความพึงพอใจแบงเปน 2 ตอน
1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
 ชาย จํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 85.71
คิดเปนรอยละ 14.29
 หญิง จํานวน 2 คน
2. ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ใชเกณฑระดับความพึงพอใจดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจมากทีส่ ุด อยูในระดับ ดีมาก
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.50 หมายความวา มีความพึงพอใจมาก
อยูในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 2.41 – 3.40 หมายความวา มีความพึงพอใจปานกลาง อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.41 – 2.40 หมายความวา มีความพึงพอใจนอย
อยูในระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.40 หมายความวา มีความพึงพอใจนอยที่สุด อยูในระดับ ตองปรับปรุง
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลสรุปความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของผูบริหารกับการ
ประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจําปการศึกษา 2555 ไดดังนี้
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1
2

รายการประเมิน
องคประกอบที่ 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการศึกษา วิเคราะหมาตรฐาน
และตัวบงชี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสะทอนอัตลักษณและมาตรการสง
เสริมของสถานศึกษาที่เดนชัด
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รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

ระดับ

3

การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้เหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและแนวทางพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
การกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และคาเปาหมาย ไดมาจากการมีสวนรวมจาก
หลายฝายที่เกีย่ วของ
องคประกอบที่ 2 การจัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบ
การกําหนดวสิ ัยทัศน พันธกิจเปาหมาย การพัฒนาและสภาพความสําเร็จ
โดยมีจุดเนนที่คุณภาพผเู รียน
การจัดทําแผนปฏบิ ัติการประจําปสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
การกําหนดวิธีการดําเนินงานโดยอาศัยหลกั วิชาการหรือผลการวิจัยหรือ
ขอมูลเชิงประจกั ษที่อางอิงได
การกําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของรวมวางแผนและ
ดําเนินงานตามทกี่ ําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
กําหนดปฏิทินแผนปฏิบัติการประจําปไปสูก ารปฏิบัติชัดเจน
การกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางคุมคาสอดคลองกบั
เปาหมาย
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและนําผลไปใชในการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
การจัดระบบสารสนเทศมีการจัดโครงสรางการบริหารทเี่ อื้อตอการพัฒนา
งานในการบรหิ าร
การจัดระบบสารสนเทศมีการแตงตั้งคณะทํางาน ผรับผิดชอบที่มีตัวแทน
จากบุคลากรหลายฝายรวมกันวางแผน และรวมกันตรวจสอบ
การจัดระบบสารสนเทศ มีการจัดหมวดหมูครอบคลุมภารกจิ งานของวิทยาลัย
การจัดระบบสารสนเทศมีการตรวจสอบขอมูลอยางชัดเจน ขอมูลทันสมัย
การจัดระบบสารสนเทศ มีการประมวลขอมูลเพื่อใหเกิดความสะดวก
พรอมใชตอการพัฒนางาน
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รายการประเมิน
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18

การบริการขอมูลสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็วและเปนปจจุบัน
องคประกอบที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
การกําหนดคณะกรรมการ ผูรับผิดชอบสําหรบั การดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนงาน
การระดมทรัพยากรเพื่อสงเสริมสนบั สนุน การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา
การใชแหลงเรียนรและภูมิปญญาทองถิ่นทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาใหการสนับสนุนทางวิชาการ
การดําเนินงานตามแผนเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรม
กําหนด
การสรุปผลดําเนินงานและรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
การนําผลการประเมินการดําเนินการตามแผนมาวิเคราะหแกไขปรับปรงุ
จุดออนเสริมจุดแข็งเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
องคประกอบที่ 5 การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การกําหนดระบบการติดตามและปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบและ
ขอบขายในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนเปนไปตามปฏิทินการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือตรวจสอบความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพมี
หลากหลายและเหมาะสมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การตรวจสอบการดําเนินการดานคุณภาพผูเรียน
การตรวจสอบการดําเนินการดานการจัดการศึกษา
การตรวจสอบการดําเนินการดานการสรางสงั คมแหงการเรยี นรูและ
ดานอัตลักษณ
การตรวจสอบการดําเนินการดานมาตรการสงเสริม
การนําผลการตรวจสอบไปใชในการปรับปรงุ พัฒนาการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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รายการประเมิน
องคประกอบที่ 6 การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
การกําหนดนโยบาย ระบบและวิธีการของการประเมินคุณภาพการศึกษา
การสรางความรความเขาใจการประเมินคุณภาพการศึกษา
การกําหนดแนวทางและกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
การจัดทําเครอื่ งมือการประเมินคุณภาพการศึกษา ทหี่ ลากหลายและ
เหมาะสม
บุคคลหลายฝายเขามามีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษา
การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนไปตามเกณฑการประเมิน
การนําผลการประเมินคุณภาพมาจัดทํารายงานการพัฒนาการศึกษา
ประจําป
การนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดและ
สาธารณชน
องคประกอบที่ 7 การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
การวางแผนกําหนดรปู แบบการจัดทํารายงานประจําป
การรวบรวมขอมูลการศึกษาเพือ่ จัดทํารายงานประจําปตามรูปแบบที่
กําหนด
องคประกอบ/กิจกรรมดําเนินการ
การจัดทํารายงานประจําปสะทอนคุณภาพผูเรียน และผลสาํ เร็จของการ
บรหิ ารจัดการศึกษาชัดเจน
สาระสําคัญทกุ สวนของรายงานครอบคลุมการดําเนินงานของสถานศึกษา
ทุกภาระงาน
รายงานประจําปสะทอนความสําเร็จ ชื่อเสียง อัตลกั ษณ และเอกลักษณ
ของสถานศึกษา
การรายงานไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
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จากตารางดังกลาวสรุปผลการประเมินไดดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูป ระเมินใหก าร
ยอมรับ มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาเกิด จากการศึก ษา วิเ คราะหม าตรฐานและตัวบง ชี้ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสะทอนอัตลักษณและมาตรการสงเสริมของสถานศึกษาที่
เดนชัดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ มาตรฐานการศึก ษา
ของสถานศึกษาสะทอนอัตลักษณและมาตรการสงเสริมของสถานศึกษาที่เดนชัด
3. การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้เหมาะสมกับสภาพปญหาและแนวทางพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษามีคาเฉลียเทากับ 4.43 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินให การยอมรับ
การกําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้เหมาะสมกับ สภาพปญ หาและแนวทางพัฒ นา การศึกษา
ของสถานศึกษา
4. การกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และคาเปาหมาย ไดมาจากการมีสวนรวมจากหลายฝายที่เกี่ยวของ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้
และคาเปาหมาย ไดมาจากการมีสวนรวมจากหลายฝายที่เกี่ยวของ
5. วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.57 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ดีมากโดยผูประเมินใหการยอมรับการวิเคราะหสภาพปญหาและความตอง
การจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ
6. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปาหมาย การพัฒนาและสภาพความสําเร็จโดยมีจุดเนนที่คุณภาพ
ผูเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ การกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจเปาหมาย การพัฒนาและสภาพความสําเร็จโดยมีจุดเนนที่คุณภาพผเู รียน
7. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.29 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปสอด
คลองกับแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. การกําหนดวิธีการดําเนินงานโดยอาศัยหลักวิชาการหรือผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิง
ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการกําหนด
9. การกําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของรวมวางแผนและดําเนินงานตามที่ กําหนด
อยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลียเทากับ 4.23 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูป ระเมินใหก ารยอมรับการ
กํา หนดบทบาทหนา ที่ ใ หบ ุคลากรทุก ฝา ยที่ เ กี่ ย วขอ งรว มวางแผนและด ํา เน ินงานตามที่ กํ า หนดอยา งมี
ประสิทธิภาพ
10. กําหนดปฏิทินแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ผลการ ประเมิน
อยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการกําหนดปฏิทินแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติ ชัดเจน

11. การกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางคุมคาสอดคลองกับเปาหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.43 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากร
อยางคุมคาสอดคลองกับเปาหมาย
12. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและนําผลไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.64 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและนํา
ผลไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
13. การจัดระบบสารสนเทศมีการจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางานในการบริหารมีคา
เฉลี่ยเทากับ 4.64 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยผูประเมินใหการยอมรับ การจัดระบบสารสนเทศมีการ
จัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางานในการบริหาร
14. การจัดระบบสารสนเทศมีการแตงตั้งคณะทํางาน ผูรับผิดชอบที่มีตัวแทนจากบุคลากรหลายฝายรวม
กันวางแผน และรวมกันตรวจสอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการ
ยอมรับการการจัดระบบสารสนเทศมีการแตงตั้งคณะทํางาน ผูรับผิดชอบที่มีตัวแทนจากบุคลากรหลายฝายรวม
กันวางแผน และรวมกันตรวจสอบ
15. การจัดระบบสารสนเทศ มีการจัดหมวดหมูครอบคลุมภารกิจงานของวิท ยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.42 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูป ระเมินใหการยอมรับ การจัดระบบสารสนเทศ มีการจัดหมวดหมู
ครอบคลุมภารกิจงานของวิทยาลัย
16. การจัดระบบสารสนเทศมีการตรวจสอบขอมูลอยางชัดเจน ขอมูลทันสมัยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ผล
การประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูป ระเมินใหการยอมรับ 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 โดยผูประเมินใหการยอมรับ การกําหนดคณะกรรมการ ผูรับผิดชอบ
สําหรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน
20. การระดมทรัพยากรเพื่อสง เสริมสนับสนุน การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึก ษามีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.86 ผลการประเมินอยู ในระดับ ดี โดยผู ป ระเมินใหการยอมรั บ การระดมทรัพยากรเพื่อสง เสริม
สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
21. การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหการสนับสนุนทาง
วิชาการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหการสนับสนุนทางวิชาการ
22. การดําเนินงานตามแผนเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรมกําหนดมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.36 ผลการประเมินอยู ในระดับ ดี โดยผู ป ระเมินใหก ารยอมรับ การดําเนินงานตามแผนเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรมกําหนด
23. การสรุป ผลดําเนินงานและรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.43 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ การสรุปผลดําเนินงานและรายงานผลดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป

24. การนําผลการประเมินการดําเนินการตามแผนมาวิเคราะหแกไขปรับปรุงจุดออนเสริมจุดแข็งเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการ ยอมรับการ
นําผลการประเมินการดําเนินการตามแผนมาวิเคราะหแกไขปรับปรุงจุดออนเสริมจุดแข็งเพื่อ ประกันคุณภาพ
การศึกษา
25. การกําหนดระบบการติดตามและปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบและขอบขายในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับ การกําหนด
ระบบการติดตามและปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบและขอบขายในการตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา
26. การดําเนิน การตรวจสอบ และทบทวนเปนไปตามปฏิ ทินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการดําเนินการ
ตรวจสอบ และทบทวนเปนไปตามปฏิทินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
27. เครื่องมือตรวจสอบความกาวหนาการดํ าเนินงานพัฒ นาคุณภาพมีห ลากหลายและเหมาะสม
ครอบคลุม มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ผลการประเมินอยู ในระดับ ดี โดยผู 
ประเมินใหก ารยอมรับ เครื่องมือตรวจสอบความกาวหนาการดําเนินงานพัฒ นาคุณภาพมีห ลากหลายและ
เหมาะสมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
28. การตรวจสอบการดําเนินการดานคุณภาพผเู รียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ผลการประเมินอยู ใน
ระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการตรวจสอบการดําเนินการดานคุณภาพผูเ รียน
29. การตรวจสอบการดําเนินการดานการจัดการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ผลการประเมิ น อยู  ใ น
ระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการตรวจสอบการดําเนินการดานการจัดการศึกษา
30. การตรวจสอบการดําเนินการดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและดานอัตลักษณมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.14 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการตรวจสอบการดําเนินการดานการสรางสังคม
แหงการเรียนรูและดานอัตลักษณ
31. การตรวจสอบการดําเนินการดานมาตรการสงเสริมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับการตรวจสอบการดําเนินการดานมาตรการสงเสริม
32. การนําผลการตรวจสอบไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามี คา
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 ที่หลากหลายและเหมาะสมมีค าเฉลี่ยเทากับ
3.71 ผลการประเมินอยู ในระดับ ดี โดยผู ป ระเมินใหก ารยอมรับ การจัดทําเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
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. การนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนมีคาเฉลี่ย
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 ผลการประเมินอยู ในระดับ ดี โดยผูป ระเมินใหการยอมรับ สาระสําคัญ ทุกสวนของ รายงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานของสถานศึกษาทุกภาระงาน
46. รายงานประจําปสะทอนความสําเร็จ ชื่อเสียง อัตลักษณ และเอกลักษณ ของสถานศึกษามี คาเฉลี่ย
เทากับ 4.36 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี โดยผูประเมินใหการยอมรับรายงานประจําปสะทอนความ สําเร็จ
ชื่อเสียง อัตลักษณ และเอกลักษณ ของสถานศึกษา
47. การรายงานไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึก ษามีค าเฉลี่ยเทากับ 4.57 ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยผูประเมินใหการยอมรับ การรายงานไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
สร ุปผลการประเมินผลความพึง พอใจคณะกรรมการสถานศึก ษาตอผลการการดําเนินงานประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานและตัวบง ชี้ ของผูบ ริห าร ครู บุคลากรและกลุม ตา งๆ ของสถานศึก ษาประจํา ป
การศึกษา 2555 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 อยูในระดับ ดี โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การนําผลการตรวจสอบ
ไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึก ษา และ การจัดระบบสารสนเทศมีก าร
จัดโครงสรางการบริห ารที่เ อื้อ ตอการพัฒ นางานในการบริห าร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 และขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ การกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางคุมคาสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานตาม
แผนเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรม กําหนดการสรุปผลดําเนินงานและรายงานผลดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 และจากนั้นจะนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานของผูบริหารตอไป

