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ตอนท่ี ๔ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมมีความรู้  
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา  สาขางาน  
เป็นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   มีความตระหนักในการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา   
เพื่อสะท้อนคุณภาพในการจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตร  โดยก าหนดนโยบายท่ีส าคัญในการส่งเสริมให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีการศึกษาต่อ  การได้งานท า  การประกอบอาชีพอิสระ  และให้การติดตามส่งผล
ส าเร็จโดยการจัดต้ังโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  ขึ้นมาเพื่อติดตามนักเรียน  นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปี  ภายใน  ๑  ปี  เพื่อท าการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  โดยแยกข้อมูลเป็นสาขางาน/สาขาวิชา  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  

ความพยายาม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   ได้ด าเนินงานตามโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  

ดังนี้ 
๑. ผู้ส าเร็จการศึกษากรอกข้อมูลแบบฟอร์มการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา  และแบ่ง

ส ารวจการติดตามออกเป็น  ๓  ระยะ  คือ เดือนเมษายน   เดือนพฤษภาคม   และเดือนตุลาคม    
๒. เ ก็ บ ร ว ม ร ว ม ข้ อ มู ล ห ล า ย รู ป แ บ บ   เ ช่ น   ก า ร ติ ด ต า ม ผ่ า น เ ฟ ส บุ ค  

www.facebook.com/alumni.mcc  การติดตามผ่านไลน์  ทางโทรศัพท์  จากเพื่อนกลุ่มรุ่นเดียวกัน  
ผู้ปกครองญาติพี่น้องโดยการส่งแบบติดตามผล  และทางไปรษณีย์ 

๓. น าผลการตรวจสอบมาปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละ
ระยะเพื่อรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. จัดท าความร่วมมือ  หน่วยงาน สถานประกอบการ  สถานศึกษาเครือข่ายอาชีวศึกษา  
ผู้รับบริการ  และส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงาน สถานประกอบการ  สถานศึกษาเครือข่าย
อาชีวศึกษา  ผู้รับบริการ  เป็นรายด้าน  ๓  ด้าน   

๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยติดตาม/มีการใช้แบบ
ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการส ารวจ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ  เกี่ยวกับการได้

http://www.facebook.com/alumni.mcc%20%20การ
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งานท าในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน /ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อภายใน ๑ ปี ของ
แต่ละหลักสูตร  แยกตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.  และ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ท้ังหมดจ านวน  ๕๗๙  คน                   
จ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน   ๕๗๒  คน    
คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๗๙   มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม  ๕ ข้อ                      
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ผลการด าเนินการ 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

๘๘.๖๐ 

๒. สถานศึกษามีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคล และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน  จากสถานศึกษาท่ี
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๘๑.๖๔ 

๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวน
ข้อมูลตอบกลับ 

๙๘.๗๒ 

๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

๙๗.๐๐ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

๙๔.๐๐ 

หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
๑. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙   
๒. ทะเบียนรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (จากฝ่ายทะเบียน) 
๓. แบบส ารวจการได้งานท า  การประกอบอาชีพอิสระ  และการศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
๔. ทะเบียนติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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๕. ทะเบียนสรุปผลแบบส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ผู้รับบริการจากผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ  และสถานศึกษาของผู้ศึกษาต่อ   

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕รวม  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓, ๔ หรือ ๓, ๕หรือ ๔, 
๕  รวม  ๔ ข้อ 

๔  คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕  รวม  
๓ ข้อ 

๓  คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕รวม  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
 
จุดเด่น 

- สถานประกอบการ สถานศึกษา และบุคคลท่ีรับบริการ มีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปและ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

จุดที่ควรพัฒนา 
- การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามีข้อมูลท่ีไม่แน่นอน   เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาบางส่วนมีการ

ย้ายท่ีอยู่ ย้ายสถานท่ีท างาน  และการเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีกระบวนการติดตามเป็นระยะเพื่อความชัดเจนและ

ถูกต้องของข้อมูล 
 

 

 

 

 



                             รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   หน้า ๒๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ความตระหนัก   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   มีความตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาแต่ละหลักสูตร  ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรในการส าเร็จการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยาลัยฯมีการเก็บข้อมูลของผู้เรียนแรกเข้า
ในแต่ละช้ันปี จึงจัดโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  มีการวัดผล  ประเมินผลตามสภาพจริง  และเน้นการท าวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   นักศึกษา  เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละสาขางาน    

ความพยายาม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   จัดครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียน  นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนให้นักเรียน  นักศึกษาทราบทุกระยะ  โดยเรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตร   จัดให้เรียนภาคเรียนฤดูร้อน  การเรียนปรับเกรดเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์  และมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ได้ด าเนินการประสานงานกับครู
ท่ีปรึกษาในการติดตามการลงทะเบียนเรียนซ้ า  การเพิ่มถอนรายวิชา  และเปิดโอกาสผู้ท่ีไม่จบพร้อมรุ่นให้
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน  นักเรียน  นักศึกษา  ยื่นความจ านงขอเรียนเสริมเพื่อปรับคะแนน
รายวิชา  เพื่อให้เกรดสะสมให้ได้ตามข้อก าหนดของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา  และซ่อมเสริมในรายวิชาท่ี
ติด ๐ และ มส.  ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้เรียนแรกเข้าระดับ ปวช. และ ปวส.  จ านวน ๕๗๗  คน  ท่ีผ่านเกณฑ์ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า มีจ านวน  ๓๘๗  คน คิดเป็นร้อยละ   ๖๗.๐๗   มีผลตามเกณฑ์ประเมินค่า
คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๕๑-๔.๕๐  ระดับคุณภาพ ดี 

 ผลการด าเนินการ   

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
แรกเข้า 
๒๕๕๗ 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 
ร้อยละ 

ปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม    
 สาขางานการบัญชี ๙๗ ๖๒ ๖๓.๙๑ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๗๓ ๓๗ ๕๐.๖๘ 
 สาขางานการตลาด ๑๖๗ ๗๘ ๔๖.๗๑ 

รวม ปวช. ๓๓๗ ๑๗๗ ๕๒.๕๒ 
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หลักสูตร 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
แรกเข้า 
๒๕๕๘ 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 
ร้อยละ 

ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
 สาขาวิชางานบัญชี ๗๑ ๗๑ ๑๐๐ 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๒๒ ๙๕ ๗๘ 
 สาขาวิชาการตลาด ๔๗ ๔๔ ๙๔ 

รวม ปวส. ๒๔๐ ๒๑๐ ๘๗.๕๐ 
รวมทั้งหมด ๕๗๗ ๓๘๗ ๖๗.๐๗ 

 
หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑. ทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. ทะเบียนผู้ออกกลางคัน     ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะนักเรียน  นักศึกษาสู่สากล (กิจกรรมซ่อมเสริม) 

ระดับคุณภาพ 
 ให้ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็น  
การประเมินตั้งแต่ค่าร้อยละ  ๘๐.๐๐  ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน  ๕.๐๐ 
สูตรการค านวณ 
  ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x  ๕  
       ๘๐ 
   ๔.๑๙ = ๖๗.๐๗ x  ๕  
            ๘๐ 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๓.๕๑ – ๔.๕๐ ๔  คะแนน ดี 
 



                             รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   หน้า ๒๙ 
 

จุดเด่น 
- วิทยาลัยฯ  มีกระบวนการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนท่ีมีความเส่ียงต่อการจบการศึกษาโดยมีการ

สอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ผู้เรียน  ออกกลางคันเป็นจ านวนมาก 
- นักเรียน  นักศึกษา  ขาดความใส่ใจเกี่ยวกับผลการเรียนของตนเองท่ีต้องผ่านในแต่ละ

ระดับช้ันป ี

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
-  วิทยาลัยฯ  ควรมีกระบวนการดูแลผู้เรียนให้มากขึ้น  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียน  และเพิ่มความเข้าใจ  ใส่ใจในผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อลดปัญหาสะสมของผลการ
เรียนต่ า 
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มาตรฐานที่ ๒ ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด   มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง                
การประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง สถานศึกษาคุณธรรม 

ความตระหนัก   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   มีความตระหนักในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทาง สถานศึกษาคุณธรรม  โดยได้ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  พฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์ของ
กลุ่มผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม  ได้มีการจัดท าโครงการท่ีเกี่ยวข้องขึ้นมาเพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้เป็นไปตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

ความพยายาม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   ด าเนินการให้ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา

และกลุ่มผู้เรียนเข้าร่วมโครงการคุณธรรม  จริยธรรม  ได้แก่  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  โครงการหล่อ
เทียน  โครงการไหว้ครู  โครงการวันแม่  โครงการวันพ่อ  โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   มีระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา

ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการด าเนินการ 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 

๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมและ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

ปฏิบัติ 

๒. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรม อัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

ปฏิบัติ 

๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
จัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

ปฏิบัติ 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

ปฏิบัติ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และ
มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปฏิบัติ 
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หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
๑. สถานศึกษามีการก าหนดคุณธรรม  อัตลักษณ์สถานศึกษา 
๒. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม  
๓. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในการด าเนินงาน  การบริหารจัดการศึกษาตาม

แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
๔. การประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมโดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔  ๔  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓  ๓  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 

จุดเด่น 
- วิทยาลัยฯ  ได้มีการก าหนดคุณธรรม  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเข้ามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท่ีวิทยาลัยฯก าหนดไว้อย่างเต็มที   

จุดที่ควรพัฒนา 
- สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ  ต้องเตรียมความพร้อมของสถานท่ีท่ีสะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับกับประมาณ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ความตระหนัก   
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   มีความตระหนักในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัดโดยได้ก าหนดเป็น  วิ สัยทัศน์  ท่ีว่ า วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ                         
เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับประเทศเน้นการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาชาติ  รวมท้ังปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความรู้  คุณธรรม  
และมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  เพื่อท่ีจะได้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  และพันธกิจของวิทยาลัยฯ  โดยจัดท าโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

ความพยายาม  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
นโยบายส าคัญเช่น  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  กิจกรรม ๘๙ ท าดีเพื่อพ่อ  และกิจกรรมเรียนรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยฯ   มีระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดปฏิบัติ

ตามประเด็น ๕ ข้อ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
ผลการด าเนินการ   

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น

สังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติ 

๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนรวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

ปฏิบัติ 

๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ปฏิบัติ 

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ  กิจกรรม และเป้าหมายท่ีก าหนด 

ปฏิบัติ 

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและ
ก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

ปฏิบัติ 

 
หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑. นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. สรุปกิจกรรมตามนโยบายต้นสังกัด 
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ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔  ๔  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓  ๓  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น 

- วิทยาลัยฯ  ให้ความร่วมมือด าเนินงานโครงการ ตามนโยบายต้นสังกัด 

จุดที่ควรพัฒนา 
- นโยบายต้นสังกัดบางอย่างวิทยาลัยฯ  ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ   ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการด าเนินงานตามนโยบายต้นสังกัด 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ความตระหนัก  
           วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีความตระหนักในการส่งเสริมคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  โดยด าเนินการส ารวจและสรุปความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร      
จัดท าเนียบ  แฟ้มประวัติ  จัดท าแผนและโครงการพัฒนาบุคลากร  จัดคู่มือปฏิบัติตนของครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีค าส่ังแต่งต้ังการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย
ประจ าปี   
ความพยายาม   

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  ได้ด าเนินการให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษามีอัตราส่วนครู : ผู้เรียน และครู:บุคลากร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   และได้พัฒนาในด้าน
ต่างๆ  การส่งเสริมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก   และส่งเสริมการพัฒนาครูด้วยการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการให้บุคลากร
เพื่อให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนร่วมกับสถานประกอบการ  การศึกษา  ดูงาน  
การอบรมประชุม  สัมมนา  การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  มอบทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  การพัฒนาตนเพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ
สถานศึกษาอื่น   การส่งเสริมให้ครูได้รับรางวัลต่าง ๆ การจัดสวัสดิการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  และ
อื่น ๆ วิทยาลัยฯ  ได้มีความพยายามด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด   ท าให้ครูได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และท่ัวถึงตลอดปีการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์  

วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ           
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
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ผลการด าเนินการ 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 

๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูท้ังหมดเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนท้ังหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี 
๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

ไม่ตามเกณฑ์ 
๑:๓๗ 

๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็น
ผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

ร้อยละ  ๑๐๐ 

๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  ได้ศึกษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี 

ร้อยละ  ๑๐๐ 

๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ 
แล้วแต่กรณี 

ตามเกณฑ์ 
๑:๖ 

๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้  ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  
ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ ๘๒.๓๕ 

 
หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑. ทะเบียนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๒. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
๓. ทะเบียนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับเกียรติบัตร  เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ  วิชาชีพ  

หรือจรรยาบรรณ  จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทะเบียนโครงการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๕. ข้อมูลตารางสอนท่ีมีครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

จุดเด่น 
- วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรม ศึกษาดูงานด้านวิชาการและวิชาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- อัตราส่วนของ ครู:ผู้เรียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
-  วิทยาลัยฯ   มีการจัดจ้างครูพิเศษในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้เกิดความเพียงพอ  
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ความตระหนัก   
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีความตระหนักในการเสริมสร้างคุณภาพในการ

บริหารงานการเงินและงบประมาณ  โดยมีการบริหารการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของวิทยาลัยฯ  ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาให้ด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  และด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมด้านการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ความพยายาม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  ได้มีความพยายามในการด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนงานวิชาการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานกิจการนักเรียนนักศึกษา และ แผนงานวางแผนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ท าให้ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาผู้เรียน  ครูอาจารย์ 
และสถานศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดการ
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม  

  ผลสัมฤทธิ์ 
          ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม  อยู่ในระดับ ดีมาก  
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ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการประเมิน จ านวน 
ผลการ

ด าเนินการ 
๑. สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบั ติงานประจ าปี  มีการจัด

งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
๗,๑๒๑,๙๘๕ ปฏิบัติ 

๒. สถานศึกษา มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 

๑,๗๘๐,๔๙๖ ร้อยละ ๒๕ 

๓. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 

๕๙๒,๐๐๐ ร้อยละ  ๘.๓๑ 

๔. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ 

๙๘๖,๑๑๐ 
ร้อยละ  
๑๓.๘๔ 

๕. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน
การรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

๔๐๘,๒๔๑ ร้อยละ  ๕.๗๓ 

หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
๑. ทะเบียนรายจ่ายค่าวัสดุฝึก 
๒. ทะเบียนรายจ่ายส่งเสริมงบบริการวิชาชีพ 
๓. ทะเบียนรายจ่ายโครงการทักษะวิชาชีพ 
๔. ทะเบียนรายจ่ายการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ฯ 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

จุดเด่น 
- วิทยาลัยฯ  มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ

แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี  ด้ า น ค รุ ภั ณ ฑ์ 
  และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีความตระหนักในการสร้างคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  โดยวิทยาลัยฯ  ให้ความส าคัญกับสถานท่ี
และภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ  โดยมุ่งเน้นและพัฒนาให้อาคารและสถานท่ีมีความพร้อมในด้านการ
ปฏิบัติงาน  อีกท้ังสนับสนุนการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  ให้เพียงพอในแต่ละสาขางาน  
และขยายองค์ความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียนรู้  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ    โดยจัดท าแผนงานโครงการจัดซื้อ ซ่อมบ ารุง พัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยี  
และโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ความพยายาม  
วิทยาลัย มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการและมีครุภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน

ตามระเบียบท่ีเปิดการเรียนการสอน  ตามสาขาวิชาอย่างเหมาะสมมีบรรยากาศท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนโดยจัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา  ตลอดจนปรับปรุง  ซ่อมแซม
ห้องน้ า ห้องส้วมและห้องเรียนต่างๆ ตลอดปีการศึกษา  มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี            
มีความเพียงพอ  ทันสมัย  รวมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ทุก
ปีการศึกษา   ท่ีมีการใช้ในด้านการเรียนการสอน   โดยมอบให้ครูประจ าสาขา  ท่ีดูแลประจ าห้องเป็น
ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจ   มีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจโดยแบ่งข้อมูลเป็น              
๙ ประเภท  คือข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร                    
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคาร
สถานท่ี  และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลท้ังหมดท่ีท างานประสานกันเป็น
เครือข่ายของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ  sisacloud  ซึ่งมีเครื่องแม่ข่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บและให้บริการ
ฐานข้อมูลของผู้เรียน  มีระบบเครือข่ายท่ีสามารถเช่ือมโยงน าข้อมูลไปใช้ได้  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ผู้เรียนและบุคลากรสามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  มีการรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ังมี
การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล และปรับปรุงข้อมูล   ใน
ระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
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ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยฯ   มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์และด้าน

ฐานข้อมูลสารสนเทศ มีผลการประเมิน  อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

ปฏิบัติ 

๒. สถานศึกษา มีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถาน ท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อม
ใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

ปฏิบัติ 

๓. สถานศึกษา มีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ี
จัดการเรียนการสอน 

ปฏิบัติ 

๔. สถานศึกษา มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย ๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ คือ  

     (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(๒)  มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึ งระบบฐานข้อมูลอย่างชั ดเจน 
(๓) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส 
     ในเครื่องลูกข่าย 

    (๔) มีฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
    (๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

ปฏิบัติ 

๕. สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
มีคุณภาพ 

ปฏิบัติ 

 
หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา   
๒. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
๓. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
 
จุดเด่น 

- วิทยาลัยฯมีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ 
ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

-   

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   หน้า ๔๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีความตระหนักในคุณภาพในการประสานงานความ

ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ  โดยวิทยาลัยฯ  ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน  สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อระดมทรัพยากร รวมท้ังการบริจาค
เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  ตลอดจนการได้รับความ
ร่วมมือในการการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียน  แลการสนับสนุนเข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ    โดยจัดท าแผนงานโครงการ ไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ความพยายาม   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อให้นักเรียน  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการท่ีตรงตามสาขาวิชา  และสาขางานของนักเรียน  
นักศึกษาให้เหมาะสมท่ีสุด  โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน  การแนะน าเอกสาร  คู่มือการฝึกงาน  
การเขียนแผนท่ีส าหรับการตรวจนิเทศ       และการไปนิเทศการฝึกงานโดยอาจารย์แต่ละสาขา  การวัด
ประเมินผลโดยการจัดท ารายงานเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สรุปเป็นองค์ความรู้สามารถน าไปปรับใช้ ใน
การพัฒนาตนเองต่อไป  และทางวิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดหาทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  รวมถึงมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกตามโครงการมืออาชีพร่วมสร้าง
ทางก้าวหน้า  มาเป็นวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถนาแต่ละสาขาวิชาชีพ   

ผลสัมฤทธิ์   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพื่อการ
บริหารจัดการโดยด าเนินการระดับคุณภาพจ านวน ๕ ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
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ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการประเมิน ผลการ
ด าเนินการ ๑. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร  
ในการบริหารจัดการศึกษา 

มี 

๒. สถานศึกษา มีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีร่วมมือในการการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลายด้านโดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน 

๑:๑๒ 

๓. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร 
ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มีครบทุกสาขา 

๔. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  
โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

๑:๕๖ 

๕. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือ
ครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า  ๕ รายการ 

 ๖ รายการ 

 
หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๒. โครงการทุนการศึกษา 
๓. โครงการมืออาชีพร่วมสร้างทางก้าวหน้า 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
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จุดเด่น 
- วิทยาลัยฯ  มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  

สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ ไม่มีการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
-  วิทยาลัยฯ ควรจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 
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มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ เรียนของแต่ละหลักสูตร  
ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์  มีการ
พัฒนารายวิชาหรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีความตระหนักในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา  โดยให้ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอาชีพรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ  รวมท้ังบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยก าหนดโครงการอบรม
เทคนิคการเขียนแผนการสอน  และโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้กับครู   

ความพยายาม   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  จัดอบรมเทคนิคการเขียนแผนการสอน  และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ให้กับครู  เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้องครบถ้วน  สมบูรณ์  ด้วยเทคนิคการ
สอนท่ีหลายหลายตามท่ีได้รับการอบรม  และก าหนดให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้เดือนละ ๑  ครั้ง  เพื่อ
ตรวจสอบก่อนออกแบบกิจกรรม  รวมท้ังจัดให้ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาท าการนิเทศการสอนเพื่อน าผลมา
ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน  และให้ครูผู้สอนได้แก้ไขปัญหา  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือวิจัยในช้ันเรียนต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
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ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 

๑.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

๒.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

มี 

๓.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

มี 

๔.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน 

มี 

๕.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชาซึ่ง
ประกอบด้วย  
 (๑) การระบุปัญหา 
 (๒) การระบุวัตถุประสงค์ 
 (๓) วิธีการด าเนินการ 
 (๔) การเก็บข้อมูล 

           (๕) การวิเคราะห์รายงานสรุปผล เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา หรือ               
การวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

มี 

 
หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
๒. โครงการอบรมเทคนิคกาเขียนแผนการสอน 
๓. โครงการประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  วิจัยในช้ันเรียน 
๔. โครงการดวงใจมอบให้ครู 
๕. ทะเบียนคุมแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น 

- ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน  มีการบันทึกหลังสอน                           
มีการนิเทศการสอน และครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดท าวิจัยในช้ันเรียนทุกคน 

จุดที่ควรพัฒนา 
-   

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ความตระหนัก   
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   มีความตระหนักในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียนโดย จัดมี
การประชุมสถานประกอบการเพื่อประเมินการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน  นักศึกษา  ในสถานประกอบการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับดูแลให้ครูใช้ส่ือการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา  

ความพยายาม  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ    ได้จัดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ รายวิชาโดยร่วมมือ

กับสถานประกอบการท่ีเป็นท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา   โดยเชิญ
ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  อบรมหลักสูตรสมรรถนะกับครูผู้สอน  มีการส ารวจข้อมูลความต้องการของ 
สถานประกอบการ  และจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  เพื่อปรับปรุงหลักสูตร  
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เก็บรวบรวมจาก  การรายงานผลจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   มีผลการประเมินคุณภาพการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

ระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี 

ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการ

ในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา 
มี 

๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาตาม
ข้อ ๑ จากเอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มี 

๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มี 

๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 

มี 

๕. สถานศึกษา มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ – ๔ไม่
เกิน  ๓ ปี ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน ไม่มี 
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หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔  ๔  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓  ๓  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔  ๔  คะแนน ดี 
 
จุดเด่น 

- วิทยาลัยฯ  มีการก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา 
หรือกลุ่มวิชาพัฒนาร่วมกับสถานประกอบ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ ยังพัฒนาหลักสูตรไม่ครบทุกสาขาวิชา 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกวิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ความตระหนัก   
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีความตระหนักในการจัดการศึกษาโดยได้ส่งเสริม  

สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  พัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน  
สามารถผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวัล  ประกาศเกียรติ
คุณยกย่องความรู้ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม   โดยจัดท าแผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา   

ความพยายาม  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  ได้พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียนได้ฝึก

ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน  มีครูนิเทศไป
นิเทศผู้เรียน  สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมถึงดูแลให้ผู้เรียนใหไ้ด้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม     
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีผลการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษา  อยู่ใน

ระดับ  ดี 
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ผลการด าเนินการ 
ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินการ 

๑. สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  ของ
จ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอนในกรณีท่ีมีจ านวนสาขางานไม่ถึง  ๕ 
สาขางานต้องจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างน้อย  ๑ สาขางาน 

ไม่มี 

๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ  
วิชาชีพในสถานประกอบการ  หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน  โดยมี
ครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

มี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนา  
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตาม 
ความเหมาะสม  โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนโครงการท้ังหมด 

มี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จาก
การเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

มี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติ
คุณยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน 
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

มี 
ร้อยละ ๕.๓๒ 

 
หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ-เอกชน  
๒. โครงการประกวดงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
๓. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๔. โครงการค้นคว้าพากันเป็นดาว 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 
 
จุดเด่น 

- วิทยาลัยฯ ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการนิเทศการฝึกงาน สนับสนุนให้ผู้เรียน
จัดท าโครงการ นักเรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ ยังไม่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
-  วิทยาลัยฯ  ด าเนินการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีความตระหนักในการสร้างคุณภาพคุณภาพในการจัด 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ท างาน
โดยใ ช้กระบวนการก ลุ่มในการบริ การวิ ชาการ วิ ชาชีพหรือท าประ โยชน์ ต่อ ชุมชน สังคม  
 
ความพยายาม  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ด้านการรักชาติ  เทิดทูน  พระมหากษัตริย์   ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม และ
สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยด าเนินการตามโครงการหล่อเทียน  โครงการวันแม่  โครงการไหว้ครู  
โครงการหล่อหลอมวินัยด้วยวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน  โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยมือเรา  เป็นต้น 
 

ผลสัมฤทธิ์  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ   มีผลการประเมินคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  ท้ังหมด  ๕  ข้อ   อยู่ในระดับ  ดีมาก 
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ผลการด าเนินการ 
ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินการ 

๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน  
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 

มี 

 
หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการส่งเสริมด้านรักชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
๒. โครงรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยมือเรา   
๓. โครงการทัศนาศึกษา 
๔. โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง   
๕. โครงการหล่อหลอมวินัยด้วยวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน   
๖. โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 



                             รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   หน้า ๕๖ 
 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 
 
จุดเด่น 

- วิทยาลัยฯ ด าเนินการ ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เ ทิดทูนพระมหากษัตริย์ ฯ                    
ด้านรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยมือเรา  ด้านนันทนาการ  ด้านการเสริมสร้างวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจ
พอเพียง  การหล่อหลอมวินัยด้วยวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน  และกิจกรรมการพัฒนาอาชีพสู่
ชุมชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ  ต้องเตรียมความพร้อมของสถานท่ีท่ีสะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับกับประมาณ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนา

คุณภาพศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนรวมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
โดยมีแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการท างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดท ามาตรฐานและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพแผนปฏิบัติการ  แผนการก ากับติดตามและรายงานการประเมินตนเอง  

ความพยายาม  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดท าแผนพัฒนา  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  และได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ผลสัมฤทธิ์  
 วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นท้ังหมด ๕ ข้อ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
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ผลการด าเนินการ 
ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินการ 

๑.  สถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

ม ี

๒.  สถานศึกษา ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ม ี
๓. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ม ี

๔. สถานศึกษา ได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ม ี
๕. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก ม ี

หลักฐานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
๑. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและนอก 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔  ๔  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓  ๓  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒  ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 

  
จุดเด่น 

- วิทยาลัยฯ  ให้ความส าคัญก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาและด าเนินการเพื่อมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนรวม
ของครู บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
รองรับการประเมินภายนอก 

 
 



                             รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   หน้า ๕๙ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   หน้า ๖๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 

ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

สูตรการค านวณ 
  ร้อยละ  = จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา x  ๑๐๐ 
     จ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 
 ให้ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็น  
การประเมินตั้งแต่ค่าร้อยละ  ๘๐.๐๐  ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน  ๕.๐๐ 

สูตรการค านวณ 
  ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x  ๕  
       ๘๐ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


