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ตอนท่ี ๕ 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

๕.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวน
ผู้เข้าเรียน ๔ ดี 

มาตรฐานที่  ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัด

การศึกษาตามแนวทาง สถานศึกษาคุณธรรม ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร ๔ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถาน ท่ี  ด้ านครุภัณฑ์ และ ด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานงานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชา ๔ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ๕ ดีมาก 



                             รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙    หน้า ๖๒ 
 

มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกัน

คุณภาพภายใน ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๒  ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจาก
ตัวประกันคุณภาพมีการ

เปล่ียนแปลง 
 

๕.๑.๑  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน    ๙  ตัวบ่งช้ี 
๕.๑.๒  ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”  จ านวน    ๔  ตัวบ่งช้ี 

 
๕.๒  สรุปจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา   ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๕.๒.๑  จุดเด่น 

- วิทยาลัยฯ  ให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและด าเนินการเพื่อมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมี
ส่วนรวมของครู บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมิน
ภายนอก 

- วิทยาลัยฯ  ให้ความร่วมมือด าเนินงานโครงการ ตามนโยบายต้นสังกัด 
- วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ฯ  

ด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยมือเรา  ด้านนันทนาการ  ด้านการเสริมสร้างวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  การหล่อหลอมวินัยด้วยวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน  และกิจกรรมการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน 

- วิทยาลัยฯ  ได้มีการก าหนดคุณธรรม  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ท่ีเน้นให้ผู้เรียน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีวิทยาลัยฯ  ก าหนดไว้อย่างเต็มที   

- วิทยาลัยฯ  มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

- วิทยาลัยฯ  มีกระบวนการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนท่ีมีความเส่ียงต่อการจบการศึกษา
โดยมีการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

- วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรม ศึกษาดูงานด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

- สถานประกอบการ สถานศึกษา และบุคคลท่ีรับบริการ มีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปและ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

- วิทยาลัยฯ  มีการก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชา หรือกลุ่มวิชาพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ 
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- วิทยาลัยฯ  มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

- วิทยาลัยฯ  มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม  สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- วิทยาลัยฯ ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการนิเทศการฝึกงาน สนับสนุนให้
ผู้เรียนจัดท าโครงการ นักเรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน  มีการบันทึกหลัง
สอน  มีการนิเทศการสอน และครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดท าวิจัยในช้ันเรียนทุกคน 

๕.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
- นโยบายต้นสังกัดบางอย่างวิทยาลัยฯ  ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงาน 
- อัตราส่วนของ ครู:ผู้เรียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
- วิทยาลัยฯ ไม่มีการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 
- วิทยาลัยฯ ยังพัฒนาหลักสูตรไม่ครบทุกสาขาวิชา 
-   การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามีข้อมูลท่ีไม่แน่นอน   เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษา

บางส่วนมีการย้ายท่ีอยู่ ย้ายสถานท่ีท างาน  การเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์ 
- ผู้เรียน  ออกกลางคันเป็นจ านวนมาก 
-  นักเรียน  นักศึกษา  ขาดความใส่ใจเกี่ยวกับผลการเรียนของตนเองท่ีต้องผ่านในแต่

ละระดับช้ันปี 
- สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๕.๒.๓  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ   ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการด าเนินงานตามนโยบายต้นสังกัด 
- วิทยาลัยฯ   มีการจัดจ้างครูพิเศษในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้เกิดความเพียงพอ  
- วิทยาลัยฯ ควรจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 
- วิทยาลัยฯ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกวิชา 
-  การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีกระบวนการติดตามเป็นระยะเพื่อความชัดเจน

และถูกต้องของข้อมูล 
- วิทยาลัยฯ  ควรมีกระบวนการดูแลผู้เรียนให้มากขึ้น  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน

ของผู้เรียน  และเพิ่มความเข้าใจ  ใส่ใจในผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อลดปัญหาสะสมของผลการเรียนต่ า 
- วิทยาลัยฯ  ต้องเตรียมความพร้อมของสถานท่ีท่ีสะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับ

กับปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
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๕.๒.๔  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
- วิทยาลัยฯ  พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาและด าเนินการเพื่อมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนรวมของครู บุคลากรทุก
คนในสถานศึกษาและมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินภายนอก  โดยตามนโยบาย
ต้นสังกัด   

- วิทยาลัยฯ  ได้มีการก าหนดคุณธรรม  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ท่ีสนับสนุนเน้นให้
ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ฯ  ด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วย
มือเรา  ด้านนันทนาการ  ด้านการเสริมสร้างวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การหล่อหลอมวินัยด้วย
วัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน  และกิจกรรมการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างเต็มที   

- วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมกระบวนการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนท่ีมีความเส่ียงต่อการจบ
การศึกษาโดยมีการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

- วิทยาลัยฯ  มีการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์
วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยสะอาด เรียบร้อย สวยงามและทันสมัย
ตลอดทุกปีการศึกษา 

 


