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คํานํา 

 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2552 นี้  งานประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาการศึกษา

ที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  7 มาตรฐาน  43  ตัวบงช้ี  โดยอิงรูปแบบการ

เขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษา  ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ  5 สวนคือ 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินโดยอิงเกณฑการกําหนดคานํ้าหนักมาตรฐานและจํานวนตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมิน

ภายในและภาคผนวก 

 การดําเนินการจัดการศึกษาภาพรวมจากการประเมินตนเองและการนําขอเสนอแนะจากการประเมิน

ภายนอกรอบที่สองมาพัฒนาตนเอง  พบวา  วิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่อยูในระดับดีมาก  4  มาตรฐาน  และ

ในระดับดี  3 มาตรฐาน  และพัฒนากาวหนาขึ้นหลายตัวบงช้ี    แสดงวาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยได

มาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

 

         
    (นายชนินทร  ปนทอง) 

              ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ขอมูลทัว่ไป 
 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  เปนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ  สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เร่ิมจัดการศึกษาป พ.ศ. 2480  ต้ังอยูเลขที่  67 หมู 13  ถนน       

สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510    โทรศัพท 02-517-2041 , 02-517-

5134      โทรสาร   02-517-2046 , 02-518-0510     มีเนื้อที่  19 ไร  3  งาน  90  ตร.ว.  ไดรับการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2548  มีผลการจัดการศึกษาไดมาตรฐาน
คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องคการ
มหาชน)  ผลการประเมินระดับดี  คาเฉลี่ย 4.53   ปการศึกษา  2549   จัดการเรียนการสอน 

2 ระดับคือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 7 สาขาวิชา  ประเภทวิชาพณิชยการ  4  สาขาวิชา   ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ  2 สาขาวิชา  ระบบการเรียนการสอน  จัดทั้งระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  เทียบโอน

ประสบการณ  และภาคพิเศษ   มีนักเรียนนักศึกษารวม 2,145 คน ครูและบุคลากรสนับสนุนการ

สอนรวม 83  คน  ไดรับเงินงบประมาณทั้งส้ิน  61,823,093.74 บาท 
 

ผลการประเมินระดับสถานศกึษา 
 ผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ปการศึกษา 2552  มีผลการ

ประเมินระดับสถานศึกษาไดระดับ ดีมาก  มีคาเฉล่ีย 4.67   ผลการประเมินระดับดีมาก  4 

มาตรฐาน     ระดับดี  3  มาตรฐาน  ระดับพอใช  -  มาตรฐาน      ควรปรับปรุงหรือตองปรับปรุง 

-  มาตรฐาน 

 แสดงวา  ผลการจัดการศึกษาของวทิยาลัยเทคนิคมนีบุรีไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

จุดเดน 
 1. ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ดานอาชีวศึกษา  ประจําปการศึกษา 2549 

 2. ไดรับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ  ประจําปการศึกษา 2549 

 3. ไดรางวัลสถานศึกษาแบบอยางกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการบริหาร

จัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D  ระดับเหรียญทอง 

4. ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแขงขันหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ 

วันที่ 8-11 เมษายน 2553  ณ  ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด กรุงเทพมหานคร 



 
 

 5. ไดรางวัลผูชนะการแขงขันอันดับ  1, 2  และ3  สาขาปูกระเบ้ืองจากฝมือแรงงาน

แหงชาติ  คร้ังที่ 23 ระดับภาค  วันที่ 6 – 7  สิงหาคม  2552  ณ  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1  

จังหวัดสมุทรปราการ 

 6. ไดรางวัลผูชนะการแขงขันอันดับ 1 และ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  จากฝมือ

แรงงานแหงชาติ  คร้ังที่ 23 ระดับภาค  วันที่ 6 – 7  สิงหาคม  2552  ณ  สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค  จังหวัดสมุทรปราการ 

7. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบอาชีวะธรรม 

 8. มีโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการอาชีวศึกษา  ณ กรุงโซล  ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต 

 9. มีโครงการพัฒนาครู  บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา และเจาหนาที่  ในการทัศน

ศึกษา และดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม 

10. มีสถานประกอบการเขารวมจัดการศึกษาจํานวนมาก 

 11. ชุมชนทองถิน่ยอมรับความสามารถในดานวิชาชีพและความมีระเบียบวนิัยของ

นักเรียน นักศึกษา 

 12. วิทยาลัยใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูการพัฒนาชุมชน และ ทองถิ่นอยาง

ตอเนื่อง 

 13. บุคลากรมีความรูและความสามารถสูง และมีการพัฒนาความรูเพิ่มข้ึน 

 14. มีการสงเสริมคุณภาพการเรียนคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยางเปนรูปธรรม

และตอเนื่อง 

 15. มีการพัฒนาการทํานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ โดยการนําผลงานเขาประกวดใน

โครงการตางๆ 

 16. มีการจัดทําการประกันคุณภาพระดับแผนกวิชาอยางเปนรูปธรรมตาม

แผนพัฒนาแผนกวิชาที่วางไว 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- เพิ่มจํานวนงบประมาณวัสดุฝกสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.  สงเสริมการสรางนวัตกรรม  งานวิจัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

 2.  พัฒนาระบบการเก็บรวบรวมขอมูลผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 



 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ประจําปการศึกษา 2552 
 

 

มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที ่1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 4.66 ดีมาก 
มาตรฐานที ่2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4.47 ดี 
มาตรฐานที ่3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 4.00 ดี 
มาตรฐานที ่5  นวัตกรรมและการวิจยั 4.50 ดี 
มาตรฐานที ่6  ภาวะผูนาํและการจัดการ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.67 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
 

 

ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี

ใหเปนสวนหน่ึงของแผนงาน  โครงการ 

ดําเนินการตามแผนงาน  โครงการในยุทธศาสตร 

แตงต้ังคณะกรรมการควบคุมติดตามคุณภาพการดําเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับมาตรฐาน  ตัวบงช้ี 

ในระบบประกันคุณภาพภายใน - ภายนอก 

คณะกรรมการรายงานผล 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตอฝายบริหาร 

ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 
ในแตละมาตรฐานตองปรับปรุงหรือไม ทบทวนปรับปรุง 

ไม 

ใช 

 

ดําเนินการพัฒนาตัวบงช้ีใหมีระดับมาตรฐานสูงขึ้น 

 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

 

ประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ตอตนสังกัด  และสาธารณะชน 
สงผลรายงานการประเมินตนเอง 

จัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2549 – 2553 
โดยบูรณาการมาตรฐานดานอาชีวศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี
 

ประวัติและสภาพท่ัวไปโดยสังเขป 
 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  เปนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ  สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2480 ต้ังอยูเลขที่  67 หมู 13 ถนนสีหบุรานุกิจ 

แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510    โทรศัพท 02-517-2041, 02-517-5134      

โทรสาร   02-517-2046 , 02-518-0510     มีเนื้อที่  19 ไร  3  งาน  90  ตารางวา  ไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549  มีผลการจัดการศึกษาไดมาตรฐาน
คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องคการ
มหาชน)  ผลการประเมินระดับดี  คาเฉลี่ย 4.53  
             ปการศึกษา 2552 จัดการเรียนการสอน 2 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 7 สาขาวิชา   

ประเภทวิชาพณิชยการมี 4 สาขาวิชา  และประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี 2 สาขาวิชา  ระบบการเรียน

การสอน  จัดทั้งระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  เทียบโอนประสบการณ  และภาคพิเศษ  มีนักเรียน

นักศึกษารวม 2,145 คน  ครูและบุคลากรสนับสนุนการสอนรวม 83 คน  ไดรับเงินงบประมาณ

ทั้งสิ้น  61,823,093.74  บาท 

 
ปรัชญา  

                    ฝมือเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  ลํ้าเลิศวิชา  พฒันาสังคม  
 

วิสัยทัศน    
 ภายในป พ.ศ. 2553 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เปนสถานศึกษาที่ผลิต นักเรียนนักศึกษา

การอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพ มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ระดับมืออาชีพ ที่สังคมและ   สถาน

ประกอบการใหการยอมรับและเช่ือมั่น 
                

พันธกิจ  
 1. ผลิตนักเรียนนกัศึกษาใหมีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชพี 

2. ฝกอาชีพและบริการสังคมดวยกลไกการอาชีวศึกษา 

3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

 

 

 



  

ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. พัฒนานกัเรียนนกัศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอศ. 

2. เพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา 

3. เสริมสรางความรูดานเทคโนโลยี พัฒนาอาชีพสูชุมชนและภาคธุรกิจ       

4. สรางผูประกอบการใหมดวยกลไกการอาชวีศึกษา 

5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. สรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

7. พัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
8. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร 

 

 เปาประสงค 
 1. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม  และคุณภาพตามมาตรฐาน สอศ. 

2. นักเรียน นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในอาชีพระดับมืออาชีพ 

 3.  สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีปริมาณเพียงพอตามนโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายของ

สถานศึกษา 

5. มีผลงานที่สรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา 

 6. ประชาชน ชุมชน และกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี  และ

อาชีพ 

7. ผูเรียนมีทักษะทางธุรกิจ 

8. นักเรียน นักศึกษาผูรับบริการ  ไดรับบริการที่มีคุณภาพ 

9. สถานศึกษามีระบบบริหารงบประมาณที่เกิดความคุมคาอยางสูงสุด 

10. สถานศึกษามีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับการเปล่ียนแปลงตาม
กรอบปฏิรูปราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

โครงสรางการบริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีไดจัดโครงสรางการบริหารตามแผนผังดังนี ้

 
 
 
 
 



    

 



 
 

1.2 ขอมูลเกี่ยวกบันักเรียนนกัศึกษา 
 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนนกัศึกษา ปงบประมาณ 2552 
(ขอมูล  ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553) 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552   
ประเภท/สาขาวิชา รวมทั้งสิน้ ปวช. 

  
 

รวม ปวช.  

ปวส. 

รวม ปวส. ป 1 ป 2 ป 3 ป 1  ป 2 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม         

สาขาชางไฟฟา 47 40 55 142 36 43 79 221 

สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 70 41 80 191 39 12 51 242 

สาขาชางกอสราง 110 35 75 220 25 24 49 269 

สาขาการพิมพ 37 30 29 96 43 43 86 182 

สาขาเมคคาทรอนิกส - - - - 11 19 30 30 

สาขาอิเล็กทรอนิกส (สมทบ) - - - - 36 29 65 65 

สาขาการพิมพ (สมทบ) - - - - 17 - 17 17 

สาขาเมคคาทรอนิกส (สมทบ) - - - - 20 24 44 44 

สาขาชางไฟฟา (สมทบ) - - - - 44 41 85 85 

สาขาชางกอสราง (สมทบ) - - - - 19 - 19 19 

สาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม (สมทบ) - - - - 33 21 54 54 

264 146 239 649 323 256 579 1,228 รวม 

ประเภทวิชาพณชิยกรรม         

สาขาวิชาการบัญชี 46 41 60 147 36 22 58 205 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 39 44 36 119 16 15 31 150 

รวม 85 85 96 266 52 37 89 355 

ทวิภาคี         

สาขาวิชาชางไฟฟา 33 33 18 84 - - - 84 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 27 25 26 78 - - - 78 

สาขาวิชาการพิมพ 36 31 27 94 - - - 94 

สาขาวิชาซอมบํารุง 43 34 21 98 - - - 98 

สาขาวิชาพณิชยการ 28 21 22 71 - - - 71 

สาขาวิชาชางกอสราง (เรือนจํา) - 28 - 28 - - - 28 

สาขาวิชาการจัดการความสะอาด - - 24 24 - - - 24 

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย - - 18 18 - - - 18 

สาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต - - - - - 35 35 35 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร         

รวม 167 172 156 495 - 35 35 530 

นักศึกษาตกคาง - - - - - - - - 

นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ - - - - 3 29 32 32 

รวม - - - - 3 29 32 32 

รวมทั้งสิน้ 516 403 491 1,410 378 357 735 2,145 
 



 

1.3  ขอมลูเกี่ยวกับครูและบุคลากร 
 (ขอมูล ณ วันที่  31  มีนาคม 2553) 

ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกบัครูและบุคลากร  แยกตามเพศ ตําแหนง และระดับการศึกษา  

ประจําปการศึกษา  2552 

 
ฝาย / แผนก 

จํานวนคน ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 
สูงกวา
ปริญญา

ตร ี

ปริญญา
ตร ี

ต่ํากวา   
ปริญญา

ตร ี

ฝายบริหาร 4 1 5 - 3 2 - 5 - - 

สาขาวิชาชางกอสราง 7 3 10 2 7 1 - 4 5 1 

สาขาวิชาชางไฟฟา 9 1 10 - 9 1 - 4 6 - 

สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 9 2 11 - 8 3 - 8 3 - 

สาขาวิชาการพิมพ 5 1 6 - 6 - - 3 4 - 

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4 - 4 - 4 - - 3 1 - 

สาขาวิชาพณิชยการ - 10 10 - 10 - - 6 4 - 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 1 - 1 - 1 - - 1 - - 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 3 9 12 - 7 5 - 4 8 - 

รวมขาราชการครู 42 27 69 2 55 12 - 38 31 1 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี - 1 1 - - - - - 1 - 

เจาหนาที่ธุรการ           

รวมขาราชการพลเรือน - 1 1 - - - - - 1 - 

ครูพิเศษสอน 8 5 13 - - - - 1 10 2 

ลูกจางประจํา 16 2 18 - - - - - 1 17 

ลูกจางชั่วคราว 6 30 36 - - - - - 14 22 

รวมบุคลากร 30 37 67 - - - - 1 25 41 
รวมทั้งส้ิน 72 65 137 2 55 12 - 39 56 42 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1.4  ขอมลูเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 
ตารางแสดงขอมูลจาํนวนอาคารสิ่งกอสราง ของวทิยาลัย 

ประจําปการศึกษา  2552 
ที่ รายการ จํานวนพื้นที ่ จํานวน 

1. อาคารชั้นเดียว (สํานักอาํนวยการ) 224 ตร.ม. 1 หลัง 

2. อาคาร 4 ชัน้ (อาคาร 1)  2,160 ตร.ม. 1 หลัง 

3. อาคาร 3 ชัน้ (อาคาร 2) 1,080 ตร.ม. 1 หลัง 

4. อาคาร 4 ชัน้ (อาคาร 3) 2,160 ตร.ม. 1 หลัง 

5. อาคาร 4 ชัน้ (อาคาร 4) 1,920 ตร.ม. 1 หลัง 

6. อาคาร 6 ชัน้ (อาคาร 5) 7,200 ตร.ม. 1 หลัง 

7. อาคาร 6 ชัน้ (อาคาร 6) 5,000 ตร.ม. 1 หลัง 

8. หองน้ําชาย  70 ตร.ม. 1  หลัง 

9. อาคารกีฬาอเนกประสงค 

และโรงอาหาร 

1,400 ตร.ม. 1  หลัง 

 

 
1.5  ขอมลูเกี่ยวกับชุมชน 
 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี     ต้ังอยูเลขที่  67   ถนนสีหบุรานุกิจ      แขวงมีนบุรี    เขตมีน

บุรี กรุงเทพมหานคร   10510    อยูใกลตลาดมีนบุรี     และสํานักงานเขตมีนบุรี     ประมาณ   500   

เมตร  ชุมชนโดยรอบมีลักษณะเปนยานธุรกิจ   เลยตลาดมีนบุรีเปนเขตสถานท่ีราชการ  เชน  

สํานักงานเขตมีนบุรี   สาธารณสุข    สํานักงานที่ดิน   สถานีตํารวจ    ศาลจังหวัดมีนบุรี   เปนตน 
 

ตารางแสดงขอมูลสถานศึกษาท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง 
 

ที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด สอนระดับ ระยะทาง 

1 โรงเรียนมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 1 กิโลเมตร 

2 โรงเรียนวัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 1 กิโลเมตร 

3 โรงเรียนปยมนิทรคุณารักษ เอกชน ประถมศึกษา 1 กิโลเมตร 

4 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา เอกชน ประถมศึกษา 1 กิโลเมตร 

5 โรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 1 กิโลเมตร 

6 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม เอกชน ประถมศึกษา 2 กิโลเมตร 

7 โรงเรียนมีนประสาทวทิยา เอกชน ประถมศึกษา 2 กิโลเมตร 



 

ที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด สอนระดับ ระยะทาง 

8 โรงเรียนคลองสองตนนุน กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 3 กิโลเมตร 

9 โรงเรียนสุเหราบางชัน กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 3 กิโลเมตร 

10 โรงเรียนสุดใจวิทยา เอกชน ประถมศึกษา 3 กิโลเมตร 

11 โรงเรียนทรงวทิยวทิยา เอกชน ประถมศึกษา 3 กิโลเมตร 

12 โรงเรียนศาลาคู กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 4 กิโลเมตร 

13 โรงเรียนคลองสาม กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 4 กิโลเมตร 

14 โรงเรียนบึงขวาง กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 4 กิโลเมตร 

15 โรงเรียนบางชนั กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 4 กิโลเมตร 

16 โรงเรียนบานเกาะ กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 5 กิโลเมตร 

17 โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 5 กิโลเมตร 

18 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ การศึกษาพืน้ฐาน มัธยมศึกษา 1 กิโลเมตร 

19 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ การศึกษาพืน้ฐาน มัธยมศึกษา 1 กิโลเมตร 

20 โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา การศึกษาพืน้ฐาน มัธยมศึกษา 4 กิโลเมตร 

21 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง การศึกษาพืน้ฐาน มัธยมศึกษา 5 กิโลเมตร 

22 โรงเรียนพณิชยการมนีบุรี เอกชน ปวช.-ปวส. 5 กิโลเมตร 

23 โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค เอกชน ปวช.-ปวส. 2 กิโลเมตร 

24 โรงเรียนพณิชยการเอเซียแปซิฟก เอกชน ปวช.-ปวส. 2 กิโลเมตร 

25 โรงเรียนทักษณิาบริหารธุรกิจ เอกชน ปวช.-ปวส. 2 กิโลเมตร 

26 โรงเรียนเทคโนโลยีดุสิต เอกชน ปวช.-ปวส. 3 กิโลเมตร 

27 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว สอศ. ปวช.-ปวส. 3 กิโลเมตร 

28 โรงเรียนพระนครบริหารธุรกจิ เอกชน ปวช.-ปวส. 5 กิโลเมตร 

29 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร สอศ. ปวช.-ปวส. 6 กิโลเมตร 

30 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ สอศ. ปวช.-ปวส. 6 กิโลเมตร 
 

 
 
 
 
 
 



 

1.6  งบประมาณประจําป (งปม+บกศ) 
 

 รายรับ    72,885,094.24  บาท 

 รายจาย  72,711,836.18  บาท 

 เงินเหลือจายสุทธ ิ      173.258.06  บาท 
 

1.7  แผนงาน/โครงการสาํคัญ 
 1.  โครงการ Smart English 

 2.  โครงการปรับพื้นฐานคณติศาสตร 

 3.  โครงการจัดพานักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในแหลงเรียนรู (สถานประกอบการ) 

 4.  โครงการครูพระสอนศีลธรรมแกนักเรียน 

 5.  โครงการแขงขันทกัษะวชิาชีพรายวิชา 

 6.  โครงการนาํองคความรู ภูมิปญญาทองถิน่มาบูรณาการจัดการเรียนรู 

 7.  โครงงานวทิยาศาสตร 

 8.  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมและการแขงขันหุนยนตยุวชน

อาชีวศึกษาระดับชาติ  ประจําปการศึกษา  2552   

 9.  โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  สาขาวิชาการพิมพ 

 10. โครงการกจิกรรมเสริมสรางคุณภาพชวีิตคายพัฒนาวินัยนักเรียนนกัศึกษา 

 11. โครงการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552 

 12. โครงการอนุรักษปาชายเลน 

 13. โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหคลองแสนแสบรวมกับมหาวิทยาลัยนิดา 
 

 โครงการที่เปนการปฏิบัติที่ดี  (Good  pradtices)  ของวิทยาลัย 
 1.  โครงการพฒันาแหลงการเรียนรูอาชีวะธรรม 

 2.  โครงการพฒันาบุคลากรดานการจัดการอาชีวศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 3.  โครงการพฒันาการประกันคุณภาพระดับแผนกวิชา 

 4.  โครงการจดังานเทคนิคมนีบุรีปริทรรศนเทิดไทองคราชัน ประจําปการศึกษา 2552 

 5.  โครงการแขงขันหุนยนตแขนกล รางวัลชนะเลิศแหงชาติ  

 6. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 7.  โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษา กิจกรรมพัฒนาหองสมุด 

 8. โครงการสถานศึกษาแบบอยางกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 

จัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3 D 



 

 1.8  ระดับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพ 
 ดําเนนิการนําขอกําหนดและเกณฑการประเมินตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษากําหนด จํานวน  7 มาตรฐาน  43  ตัวบงชี ้  โดยดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวทิยาลัยเทคนิคมีนบุรี และจัดทําแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาระดับแผนกวชิา เพื่อพฒันาการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 การตรวจติดตามคุณภาพ 
 ประชุมคณะกรรมการการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วาง

แผนการดําเนนิการตามขอกําหนดและเกณฑการประเมิน จัดทาํแบบฟอรมตามตัวบงชี ้  จัดทาํ

เอกสารคูมือขอกําหนดและเกณฑการประเมินใหกับทุกแผนกวชิา  ดําเนนิการติดตามการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาแผนกวิชาและแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย ตลอดปการศึกษา 

2552  และไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินภายนอกรอบสอง ป พ.ศ. 2549  และผลการ

ประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551  มาปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและประสิทธภิาพตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา 
 การประเมินคุณภาพ 
 ดําเนนิการรวบรวมขอมูลพรอมเอกสารหลักฐาน สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) 

นําเสนอศูนยสงเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาค และสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

1.9  รางวัล  เกียรติคุณ  และผลงานอ่ืนๆ  ในรอบ  5  ปที่ผานมา 
 1. ผานการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)  ในป พ.ศ. 2549  อยูในระดับดี คาเฉลี่ย 4.53 

 2.  วทิยาลัยเทคนิคมนีบุรี  ไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษารางวลัพระราชทาน  

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2549 

 3.  นักเรียน นกัศึกษาแผนกวชิาชางไฟฟา ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทกัษะ

วิชาชพี PLC  ระดับภาค (ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)  วันที่  14-18  ธันวาคม  2551  ณ  

โรงแรมสตาร  จังหวัดระยอง 

 4.  นักศึกษาแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส  ไดรับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 3  จากการ

ประกวดหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ เมื่อวนัที ่ 29 มีนาคม – 4 ธันวาคม 2552  ณ  

ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด  กรุงเทพมหานคร 

 5.  นางสาวพรทิพย  แสนบุญรัตน  นกัเรียนแผนกวิชาชางกอสราง  ไดรับการคัดเลือก

ใหไดรับรางวลันักเรียนรางวัลพระราชทาน  ประจําปการศึกษา  2551  ประเภทสถานศึกษาขนาด

ใหญ 



 

 6.  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชางกอสราง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก

การแขงขันโครงการ “คอนกรีตพลังชางอาชีวศึกษา  คร้ังที ่6”  ประเภทกําลังอัดสูง ภาคตะวันออก

และกรุงเทพฯ  ปการศึกษา  2551  จัดโดยสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับบริษทั 

เอสซีจี ซีเมนต จํากัด  เมื่อวนัที ่3-4 กรกฎาคม 2551  ณ  วทิยาลัยเทคนิคระยอง 

 7.  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สนับสนนุใหนกัเรียน   นักศึกษาของวทิยาลัยจัดทํา

ส่ิงประดิษฐประเภทตาง ๆ สงเขารวมการแขงขันการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด  กลุมอาชีวศึกษา กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2551  ไดรับรางวัลตาง ๆ เมื่อ

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2551  ณ  ลานอเนกประสงคบริเวณหนาพระสยามเทวาธิราช

จําลอง อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ดังนี ้

  7.1  ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (4A) 

   1)  รางวัลชนะเลิศ “หมวกนิรภัยสําหรับการขับข่ีรถจักรยานยนต” 

   2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “ชุดเตือนและปองกันแกส LPG” 

   3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “อุปกรณเช็ดกระจกครบวงจร” 

   4)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  “เคร่ืองเตือนภัยการโจรกรรมสายไฟฟา” 

  7.2  ประเภทที่ 2  ส่ิงประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ (4B) 

   1)  รางวัลชนะเลิศ “เคร่ืองหยอดชนมทองหยอดและฝอยทองระบบอัตโนมัติ” 

   2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “เคร่ืองมวนเจาระเบียบ” 

 8.  นกัเรียน นักศึกษา แผนกวชิาพณิชยการ ไดรับรางวัลที่ 4  จาก 24 ทีม  จากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ “การเขียนแผนธุรกจิ”  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  เมื่อวนัที ่

14-18  ธนัวาคม 2551  ณ  โรงแรมสตาร  จังหวัดระยอง 

1.10  รายงานกิจกรรมของสถานศึกษาในรอบป 2552 
  1. โครงการจดัการเรียนการสอนแบบอาชีวะธรรม 

  2.  โครงการพฒันาบุคลากรดานการจัดการอาชีวศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

  3.  โครงการแบบอยางสถานศึกษา 3D 

  4.  โครงการแขงขันหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรมระดับชาติ   

  5.  โครงการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติคร้ังที่ 23   

  6.  โครงการแขงขันทกัษะฝมือแรงงานแหงชาติคร้ังที่  23  ระดับภาค 

  7.  โครงการงานเทคนิคมนีบุรีปริทรรศนเทิดไทองคราชนั  ประจําปการศึกษา  2552 

  8.  กจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ประจําปการศึกษา  2552 

  9.  โครงการพฒันาทักษะพืน้ฐานนกัเรียน 

  10.  โครงการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร 



 

  11.  โครงการฝกทักษะกระบวนการพมิพสมุดเขียน ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 

  12.  โครงการSmart English ปการศึกษา 2552 

  13.  โครงการโครงการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต

ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ  ประจําปการศึกษา  2552      

  14.  โครงการแขงขันทักษะการซอมโทรศัพทมือถือ  ชิงถวยพระราชทาน

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  คร้ังที ่1  

  15.  โครงการเทคนิคการสรางธุรกิจใหม  เพื่อนาํสูการเขียนแผนธุรกิจ 

  16.  โครงการพี่สอนนอง เร่ืองการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 

  17.  โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษา กิจกรรมพัฒนาหองสมุด 

  18.  โครงการเขตเคล่ือนที่บริการประชาชน 

  19.  โครงการสรางอาชีพเพือ่ชุมชนปงบประมาณ  2552 

  20.  โครงการรณรงคตอตานบุหร่ีและยาเสพติด 

  21.  โครงการจัดการแขงขันการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัย 3 มติิ ในงาน 68 ป

อาชีวศึกษากาวไกลสูสากล 

  22.  โครงการซอมบํารุงและพัฒนาบุคลากรซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณเบ้ืองตน 

  23.  โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณสําหรับหองเรียนมาตรฐาน 

  24.  โครงการกจิกรรมเสริมคุณภาพชีวิตคายพฒันานกัเรียนนักศึกษา  ปการศึกษา 2552     

  25.  โครงการผลิตน้ํามนัไปโอดีเซล 

  26.  โครงการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552 

  27.  โครงการแขงขันกฬีาภายใน  ประจําปการศึกษา  2552 

  28.  โครงการพฒันาศักยภาพผูนําขององคการวิชาชพี  ปการศึกษา  2552 

  29.  โครงการวนัพอแหงชาติ  ประจําปการศึกษา  2552 

  30.  โครงการวนัแมแหงชาติ  ประจําปการศึกษา  2552 

.  31.  โครงการกจิกรรมพิธีไหวครู 

  32.  โครงการเพิ่มศักยภาพดานภาษาเพื่อการทํางาน 

  33.  งานประเพณีแหเทียนจํานาํพรรษา  ประจําปการศึกษา  2552 

  34.  โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  สาขาวิชาการพิมพ 

  35.  โครงการอนุรักษปาชายเลน 

  36.  โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหคลองแสนแสบรวมกับมหาวิทยาลัยนิดา 

  37.  โครงการจดัพานกัเรียนนกัศึกษา  ศึกษาดูงานในแหลงเรียนรู  (สถานประกอบการ) 

  38.  โครงการตนกลาอาชีพ 



 

ผลการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชพี 
 รวบรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  ดังนี้  งานทะเบียนรวบรวมขอมูลดาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  งานวัดผลและประเมินผลสรุปขอมูลในสวนของทักษะดานการ

เรียนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ  และผลการสอบประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ  งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษาสรุปขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน

ทําใน 1 ป  หรือศึกษาตอและความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  และ

นําคะแนนคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาจากทุกช้ันปและทุกแผนกวิชาจากงานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษามาหาคาเฉลี่ยเพื่อเปนขอมูลตัวบงชี้ที่ 6 

 ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551  สรุปไดดังนี้  ตัวบงช้ีที่ 1  ผูเรียนทุกช้ันป มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดรอยละ 82.26  ตัวบงช้ีที่ 2  ผูเรียนที่สามารถประยุกต

หลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

ดังนี้  วิชาวิทยาศาสตร ปวช. รอยละ 75.47  ปวส. รอยละ 95.95  วิชาคณิตศาสตร ปวช. รอยละ 

69.27  ปวส. รอยละ 75.00  คาเฉล่ียรอยละ 78.93  ตัวบงช้ีที่ 3  ผูเรียนที่มีทักษะการใชภาษา

ส่ือสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ดังนี้ 

ภาษาไทย ปวช. รอยละ 65.91  ปวส. รอยละ 84.65  ภาษาตางประเทศ ปวช. รอยละ 48.48  

ปวส.รอยละ 62.50  คาเฉล่ียรอยละ 65.36  ตัวบงชี้ที่ 4  ผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและ

เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ปวช. รอยละ

82.04  ปวส.รอยละ 84.39  คาเฉลี่ยรอยละ 85.72  ตัวบงชี้ที่ 5  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดีดานคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 85.85  

ตัวบงชี้ที่ 6  ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา มี

ผลสัมฤทธิ์ ปวช. รอยละ 63.52  ปวส. รอยละ 64.84  เฉล่ียรอยละ 64.18  ตัวบงชี้ที่ 7  ผูสําเร็จ

การศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ ปวช. รอยละ 94.91 ปวส. รอยละ 100 

เฉล่ียรอยละ 97.46  ตัวบงช้ีที่ 8  ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ

อาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป  สามารถติดตามผลได ปวช. รอยละ 98.57  ปวส. รอยละ 

95.11  เฉล่ียรอยละ 96.84  ตัวบงช้ีที่ 9  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษามีความพึง

พอใจที่ระดับดี คาเฉลี่ย 3.85  ผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ไดระดับคะแนน ดังนี้ ตัวบงชี้ที่ 1 



 

 จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง  ป พ.ศ.2549 และผลการประเมินตนเอง ป

การศึกษา 2551 วิทยาลัยไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  โดยวิทยาลัยไดดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี้ 

 1. จัดสงนักเรียนนักศึกษาเขาสอบแขงขันฝมือแรงงาน 2 ระดับ คือ 

     1.1 ระดับชาติ  ระหวางวันที่ 29 มกราคม -  1 กุมภาพันธ 2553 ณ จังหวัดราชบุรี 

     1.2 ระดับภาค  ระหวางวันที่ 6 – 7  สิงหาคม  2552  ณ  สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค 1  จังหวัดสมุทรปราการ  ไดรับรางวัลอันดับ 1, 2, และ 3 และไดมีการจัดการทดสอบ

ฝมือแรงงานในงานเทคนิคมีนบุรีปริทรรศน  ซึ่งเปนผลใหนักเรียนนักศึกษาสามารถไดรับการ

พิจารณาเขาทํางานในสถานประกอบการกอน   

 2.  จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรใหกับผูเรียน  จัดโครงการ  Smart  English, Smile  English  และโครงการ 

English  Clinic  เพื่อเสริมทักษะดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหแกผูเรียน  โครงการปจฉิมนิเทศ  

โดยการเชิญศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในประกอบวิชาชีพ  ผูทรงคุณวุฒิ  มาใหความรูแนะนํา

แนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพใหกับผูสําเร็จการศึกษา  การจัดกิจกรรมตลาดนัด

แรงงาน  และกิจกรรมแนะแนวศึกษาตอเพื่อช้ีแนวทางใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการทํางาน

และการศึกษาตอในอนาคต  

 3.  ดําเนินการประกันคุณภาพระดับแผนกวิชา 

 4.  จัดโครงการสงเสริมครูทํานวัตกรรม 

 ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552   สรุปไดดังนี้  ตัวบงช้ีที่ 1  ผูเรียนทุกช้ันปมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดรอยละ  86.08  ตัวบงช้ีที่ 2  ผูเรียนที่ไดรับการเทียบ

โอนผลการเรียนรูรอยละ  73.53  ตัวบงช้ีที่ 3  ผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  

และคณิตศาสตรมาใชแกไขปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร

ระดับปวช.รอยละ 76.53  ปวส.รอยละ 90.34  คาเฉลี่ยรอยละ 83.44  วิชาคณิตศาสตรระดับปวช.



 

 

ตารางคะแนนตัวบงชี้และผลจัดการศึกษาในมาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเรจ็การศึกษา 
 

คะแนน
พัฒนาการ 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
คะแนน ตัวบงช้ี 

ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 
หมายเหต ุ

1.   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

เกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

รอยละ 82.26 รอยละ 86.08 
 
3 

 
3 1 

 
4  

2.  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู - 
1 

รอยละ 73.53 
2 1 3  



 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน
พัฒนาการ 

คะแนน หมายเหต ุ

3.  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาใน

การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ปวช. รอยละ 

75.47,  62.97 

ปวส. รอยละ 

95.95,  75.00   
เฉล่ีย 78.93 

3 

ปวช. รอยละ 

76.53,  90.34 

ปวส. รอยละ 

70.82,  67.93 
เฉล่ีย 76.41 

3 1 4  

4.    รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการใชภาษาส่ือสาร 

ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ภาษาไทย 

ปวช.  65.91 

ปวส.  84.65 

ภาษาตางประเทศ 

ปวช.  48.48 

ปวส.  62.50 
เฉล่ีย  65.36 

2 

ภาษาไทย 

ปวช.  89.18 

ปวส.  98.28 

ภาษาตางประเทศ

ปวช.  68.16 

ปวส.  70.00 
เฉล่ีย  81.41 

3 1 

 
 
 
 
 
 
 
4  

5.   รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและ

เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

ปวช.  

รอยละ 82.04 

ปวส.  

รอยละ 84.39 
เฉล่ีย  85.72 
 

3 

ปวช.  

รอยละ 84.49 

ปวส.  

รอยละ 91.70 
เฉล่ีย  88.10 
 

3 1 

 
 
4  

6.    รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม

ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี

มนุษยสัมพันธที่ดี 

รอยละ  85.85 

 
3 

รอยละ  85.00 

 
3 1 4  

7.   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รอยละ 57.07 

 
1 

รอยละ  58.60 

 
1 0 

 
 
1  

8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

รอยละ 57.93  

 
1 

รอยละ  82.00 

 
3 1 4  

9.   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

เฉล่ีย  94.91 

 
 
3 

รอยละ  99.25 
 

 
3 1 4  



 

คะแนน
พัฒนาการ 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
คะแนน ตัวบงช้ี 

ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 
หมายเหต ุ

10.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

เฉล่ีย  100.00 รอยละ  98.55 

 
3 

 
3 1 4  

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถาน

ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

ปวช.  ปวช.  

รอยละ 98.57 รอยละ  97.13 

ปวส.  ปวส.  

รอยละ 95.11 รอยละ  98.53 
เฉล่ีย 96.84 เฉล่ีย  97.83 

3 3 1 4  

12.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับพอใช ระดับดี 

( x = 3.85) 
2 

( x  = 4.098) 
3 1 4  

3.66  คะแนนเฉล่ีย 

1  คะแนนประสิทธิผลการนําขอเสนอแนะสูการปฏิบัติรายมาตรฐาน 

4.66  คะแนนระดับมาตรฐาน 
 

 โดยสรุป  การประเมินผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนี้ไดคะแนน 4.66  คุณภาพ

อยูในระดับดีมาก 

จุดเดน 
 1. ผูสําเร็จการศึกษาสอบผานมาตรฐานวิชาชีพ 

 2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ

ภายใน  1 ป 

ผลการพัฒนา     
 1. ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาส่ือสารดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการ

สนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  จากระดับพอใชเปนระดับดี 

 2. ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จากระดับพอใชเปนระดับดี 

 3. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูสําเร็จการศึกษา จากระดับพอใชเปนระดับดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
  - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 



 

มาตรฐานที่ 2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยไดทําการเก็บขอมูลในแตละตัว

บงช้ีดังนี้  ตัวบงชี้ที่ 13  14  และ  15  ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการสํารวจความคิดเห็นของ

ครูผูสอนในสถานศึกษา  เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  โดยใชเอกสารการ

รายงานตางๆ ตลอดจนแผนการสอน  การประเมินผลตามสภาพจริง  เปนแหลงอางอิง  ตัวบงช้ีที่  

18  และ19  ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการสํารวจความคิดเห็น  โดยกลุมตัวอยางสุมสํารวจ

จากนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา  ทุกชั้นป  และใชการประเมินตามสภาพจริง เปนขอมูล

ประกอบ  ตัวบงชี้ที่  16  ดานงบประมาณ  เก็บขอมูลดานการจัดสรรงบประมาณจากงานแผนและ

งบประมาณ  ตัวบงชี้ที่ 17  ดานความเพียงพอของคอมพิวเตอร  เก็บขอมูลจากศูนยปฏิบัติการ

กลางคอมพิวเตอร  ตังบงชี้ที่ 20  และ 21  ดานความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 

และดานคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอ

การเรียนรู เก็บขอมูลจากงานพัสดุ  ตัวบงชี้ที่ 22  ดานบุคลากรและครูผูสอนในสถานศึกษาเก็บ

ขอมูลจากงานบุคลากร  ตัวบงชี้ที่  23  เก็บขอมูลดานการระดมทรัพยากรจากงานแนะแนวและ

สวัสดิการการศึกษา  งานพัสดุ  งานการเงิน  งานบริหารงานทั่วไป  และแผนกวิชาตางๆ   ตัวบงช้ีที่  

24  จํานวนสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานศึกษา  เก็บขอมูลจากงาน

อาชีวศึกษาทวิภาคีและการศึกษาตอเนื่อง  และตัวบงชี้ที่  25 ขอมูลเกี่ยวกับผูเ ช่ียวชาญ  

ผูทรงคุณวุฒิ  เก็บขอมูลจากงานหลักสูตรการเรียนการสอนในการเชิญผูเชี่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ  มาใหความรูแกผูเรียนของทุกแผนกวิชา  ตัวบงชี้ที่ 26  และ27  เก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับอัตราสวนของผูสอนประจําที่มีวุฒิดานวิชาชีพ  และจํานวนครูผูสอนตอนักเรียน  

จากงานบุคลากร  

 ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551  สรุปไดดังนี้ตัวบงชี้ที่ 10 คุณภาพของ

หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา   ที่มีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงานที่

ระดับดี     คิดเปนรอยละ 81.82   ตัวบงชี้ที่ 11 คุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติ    เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอนที่ระดับดี  มีแผนการจัดการเรียนรู

คิดเปนรอยละ  79.40  ตัวบงชี้ที่ 12  งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการ

จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมรอยละ  3.76  ตัวบงช้ีที่ 13  ความเหมาะสมและเพียงพอของ

ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 1 เคร่ือง ตอ 1 คน  ตัวบงช้ีที่ 14  ความเหมาะสมในการจัด

อาคารเรียนอาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการโรงฝกงาน พื้นที่ฝก

ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุดที่

ระดับดี  มี  2  ใน 3 องคประกอบ  ตัวบงชี้  ที่ 15   คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ



 

 จากการประเมินภายนอกรอบสอง  และผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2551  

วิทยาลัยไดพัฒนาตนเองในการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาการพิมพ  เพื่อ

จัดทําแผนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  จัดระบบการใหบริการหองสมุดดวยคอมพิวเตอร  

ดําเนินการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา  และเจาหนาที่  ในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี

ใตและประเทศเวียดนาม  เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน  และเปนการเสริมสรางวิสัยทัศนกาว

ไกลตอการทํางาน  มีการจัดระบบการแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหกับ

สถานประกอบการ  ทําใหสถานประกอบการเชื่อม่ันในการรับนักเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร 

 ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552  สรุปไดดังนี้ตัวบงชี้ที่ 13 คุณภาพของ

หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา   ที่มีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงานที่

ระดับดี     คิดเปนรอยละ 100  ตัวบงช้ีที่ 14 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติ      เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอนที่ระดับดี  มีแผนการจัดการ

เรียนรูคิดเปน     รอยละ  100  ตัวบงช้ีที่ 15  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน



 

x

 
 



 

ตารางคะแนนตัวบงชี้และผลการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน
พัฒนาการ 

คะแนน หมายเหต ุ

13.    รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ  รอยละ 81.82 
3 

รอยละ 100 
3 

 
1 

 
4 

 

14.   รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ รอยละ 79.40 
3 

รอยละ 100 
3 

 
1 

 
4 

 

15.    ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ

สอนของผูสอน 

รอยละ3.97 
3 

รอยละ 4.14 
3 

 
1 

 
4 

 

16.    รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ

ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน

อยางเหมาะสม 

รอยละ 3.76 

 
1 

รอยละ 12.99 

 
2 

 

 
1 

 

 
3 

 

17.   ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ

คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

1 คน :  1 เคร่ือง 
3 

1 คน :  1 เคร่ือง
3 

 
1 

 
4 

 

18.    ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 

อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่

เรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และเกิด

ประโยชนสูงสุด 

ระดับดี 

(2 ใน 3 

องคประกอบ) 

 
3 
 

ระดับดี 

(ครบทุก

องคประกอบ) 

 
3 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
4 

 

19.   ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ

ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ระดับดี 

(4 ใน 5 

องคประกอบ) 
3 

ระดับดี 

(ครบทุก

องคประกอบ) 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

 

20.   ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและ

อุปกรณ   

- 

 

 
1 

ระดับพอใช 

(4  ใน  5

องคประกอบ) 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
3 

 

21.   ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การเรียนรู  ในสาขาวิชา/สาขางาน 

รอยละ 71.00 
 
3 

รอยละ 65.31 
 
2 

 

 
0 

 

 
2 

 

22.   รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาตามหนาท่ีที่รับผิดชอบ 

 

รอยละ 100 
 
3 

รอยละ 100 
 
3 

 
 
1 

 
 
4 

 



 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน
พัฒนาการ 

คะแนน หมายเหต ุ

23.    จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร

จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง

มีประสิทธิภาพ 

57 คร้ัง 

 

 
3 

29 คร้ัง 

 

 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

 

24.    จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษา

รวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

และระบบปกติ 

 

ระบบทวิภาคี 

 94  แหง 

ระบบปกติ    

209 แหง 

รวม 303 แหง 
3 

ระบบทวิภาคี 

 119  แหง 

ระบบปกติ    

244 แหง 

รวม 363 แหง 
3 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
4 

 

25.    จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 

หรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการพัฒนา

ผูเรียน 

21  คน 

240  ชั่วโมง 

รอยละ 100 
3 

ภาคเรียนละ  2 

คน  รวม  608  

ชั่วโมง 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

 

26.    อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน

วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

รอยละ 85.71 
2 

รอยละ 57.15 
2 

 
0 

 
2 

 

27.    อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 21 คน 
3 

27 คน 
2 

 
0 

 
2 

 

คะแนนเฉล่ีย 3.47  

คะแนนประสิทธิผลการนําขอเสนอแนะสูการปฏิบัติรายมาตรฐาน 1  

คะแนนระดับมาตรฐาน 4.47  
 

  โดยสรุป  การประเมินผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนีไ้ดคะแนน 4.47 

คุณภาพอยูในระดับดี 

จุดเดน 
 1. มีการพัฒนางบประมาณการจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

 2. การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรจัดครูผูสอนในแผนกวิชาพณิชยการจากจํานวนนกัเรียนทั้งหมด 355 คน ตอ

ครูรวมทั้งหมด 11 คน เพื่อใหตรงมาตรฐานการศึกษาในอัตราสวน 1:35 คน  

 2. ควรจัดระบบความปลอดภัยของส่ิงแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีคุณภาพ

และทันสมัย 



 

 3. ควรจัดเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิปญญาทองถิน่ที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียนภายในแผนกวิชา ภาคเรียนละ 2 ทาน ข้ึนไป 
 

มาตรฐานที่ 3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบตามตัวบงช้ีดังนี้  งานที่ปรึกษาสรุป

ขอมูล     การพบอาจารยที่ปรึกษา  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาสรุปขอมูลการจัดบริการ

ตรวจสอบสารเสพติด    งานทะเบียนสรุปขอมูลของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา  

และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสรุปขอมูลของกิจกรรม / โครงการตางๆ ในปการศึกษา 2552  

เพื่อจําแนกตามประเภทของกิจกรรม / โครงการ  โดยมีรายงานผลการดําเนินงานของแตละ

กิจกรรม / โครงการเปนแหลงอางอิงขอมูล 

 ผลการประเมินตนเอง   ปการศึกษา 2551  สรุปไดดังนี้ตัวบงชี้ที่ 22  การจัดใหผูเรียน

พบอาจารยที่ปรึกษา  36  คร้ัง / ป  ตัวบงช้ีที่ 23 การจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน   

1  คร้ังและผูเรียนไดรับการตรวจคิดเปนรอยละ 100   ตัวบงช้ีที่ 24 รอยละของผูเรียนที่ออก

กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขาเฉล่ียรอยละ 12.93  (ปวช. รอยละ 8.85  ปวส. รอยละ 15.93)         

ตัวบงช้ีที่ 25 กิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง

ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  20 คร้ัง/ป  คิดเปนรอยละ 100   ตัวบงชี้ที่ 26  กิจกรรมที่

สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20 คร้ัง  คิดเปน

รอยละ 100   ผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ไดระดับคะแนนดังนี้  ตัวบงชี้ที่ 22  คะแนนระดับ 3  

ตัวบงชี้ที่ 23  คะแนนระดับ 3  ตัวบงชี้ที่ 24  คะแนนระดับ 3  ตัวบงชี้ที่ 25  คะแนนระดับ 3  ตัว

บงช้ีที่ 26  คะแนนระดับ 3 

 จากการประเมินภายนอกรอบสอง  และผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2551  วิ

ยาลัยไดพัฒนาตนเองในดานจัดกิจกรรม  Home  Room  ทุกวันพุธในช่ัวโมงกิจกรรม จัดโครงการ

รณรงคตอตานยาเสพติดอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือเพื่อเปนการปลูกฝงใหผูเรียนรู

รักสามัคคี  รูความมีระเบียบวินัยในโครงการคายพัฒนาวินัยนักเรียน  จัดโครงการคุณธรรม  

จริยธรรม  ในโครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนบานทุงเทิง  อําเภอ

ดานซาย  จังหวัดเลย   

 ผลการประเมินตนเอง   ปการศึกษา 2552  สรุปไดดังนี้ตัวบงช้ีที่ 28  จํานวนครั้งของ

การจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาเปนจํานวน  26 คร้ังตอป  อยูระดับดี  ตัวบงช้ีที่ 29  จํานวนครั้ง

ของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน  1  คร้ังตอป  รอยละ 99.81 อยูระดับดี  ตัว

บงชี้ที่ 30  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขาระดับปวช.รอยละ 11.22  ปวส.



 

 

 

ตารางคะแนนและผลการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพฒันาผูเรียน 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน
พัฒนาการ 

คะแนน หมายเหต ุ

28 .  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่

ปรึกษา 

36 คร้ัง/ป 
3 

26 คร้ัง/ป 
3 

 
1 

 
4 

 

29.   จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบ    

 สารเสพติดใหกับผูเรียน 

จํานวน 1 คร้ัง

ตอป จํานวนผู

ไดรับการตรวจ

รอยละ100 
3 

จํานวน 1 คร้ัง

ตอป จํานวนผู

ไดรับการตรวจ

รอยละ99.81 
3 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
4 

 

30.   รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับ    

แรกเขา 

ปวช.รอยละ9.01 

ปวส.รอยละ14.89 
เฉล่ีย  11.95 

 
3 

ปวช.รอยละ 11.22

ปวส. รอยละ 6.86 
เฉล่ีย  9.99 

 
3 

 
 

 

 
1 

 

 

 

 
4 

 

31.   จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม

ดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่

ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพของ

มนุษยสัมพันธ 

20 คร้ัง 

รอยละ 100 

(ทุกแผนกวิชา) 

 
3 

3  กิจกรรม 

รอยละ 100 

(ทุกแผนกวิชา) 
 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

 

32.    จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่

สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม 

ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

20 คร้ัง 

รอยละ 100 

(ทุกแผนกวิชา) 
3 

2  กิจกรรม 

รอยละ 100 

(ทุกแผนกวิชา) 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

                    



 

คะแนนเฉล่ีย 4.00  

คะแนนประสิทธิผลการนําขอเสนอแนะสูการปฏิบัติรายมาตรฐาน 1  

คะแนนระดับมาตรฐาน 5.00  

 โดยสรุป  การประเมินผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนี้ไดคะแนน  5.00  คุณภาพ

อยูในระดับดีมาก 

จุดเดน   
 1. มีระบบการดูแลเร่ืองวินัยและความประพฤติของนักศึกษาที่สามารถปองกนัและ

แกปญหาการกอการทะเลาะวิวาทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป 

 3. ครู-อาจารย และนักเรียนนักศึกษาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมในดานตาง ๆ 

เปนอยางดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - ลดจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่ออกกลางคัน 

 

มาตรฐานที่ 4   การบริการวิชาชีพสูสังคม 

 มาตรฐานที่ 4  ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม  เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและ

ประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ  และรอยละของงบประมาณในการจัดตองบดําเนินการทั้งหมด 

จากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนและงานความรวมมือ 

  ผลการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2551   สรุปไดดังนี้  ตัวบงช้ีที่ 27 ประสิทธิผลของ

กิจกรรมโครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและ

กิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 25 โครงการ  ตัวบงช้ีที่ 28 

งบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน

และทองถิ่น และกิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน  รอยละ 

1.78 ผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ไดระดับคะแนนดังนี้  ตัวบงชี้ที่ 27  คะแนนระดับ 3   ตัวบงชี้ที่ 

28  คะแนนระดับ 3 

 จากการประเมินภายนอกรอบสอง ป พ.ศ. 2549  และผลการประเมินตนเองป  2551  

วิทยาลัยไดพัฒนาตนเองในการจัดโครงการ  Fix  it  center  ใหกับชุมชนในเขตใกลเคียง  จัด

กิจกรรมสาธารณะประโยชนใหกับชุมชน  จัดโครงการซอมสรางใหกับวัด  มัสยิดและชุมชน  

รวมถึงจัดกิจกรรมบริการความรูเพื่อประกอบอาชีพ  เชน  โครงการตนกลาอาชีพ  โครงการ 108  

อาชีพ  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงและเสริมสรางคุณความดีตอสาธารณะชน 

 



 

 ผลการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2552   สรุปไดดังนี้  ตัวบงช้ีที่ 33 ประสิทธิผล

ของกิจกรรมโครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพที่ระดับดี จํานวน 10 โครงการ  ตัว

บงชี้ที่ 34 งบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตอ

งบดําเนินการที่ระดับดี รอยละ 1.03  ผลการประเมินแตละตัวบงช้ีไดระดับคะแนนดังนี้  ตัวบงช้ีที่ 

33  คะแนนระดับ  3    ตัวบงช้ีที่  34   คะแนนระดับ  3  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 4  

ตลอดปการศึกษา 2552  ระดับเดียวกับปที่ผานมาทั้งหมดทุกตัวบงชี้ 
   

ตารางคะแนนตัวบงชี้และการจัดการศกึษามาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
 

ตัวบงชี ้
ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน
พัฒนาการ 

คะแนน หมายเหตุ 

33.   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่

ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ 

25 โครงการ 

 

 

 
3 

10 โครงการ 

 

 

 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

 

34.   รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ

ตองบดําเนินการ 

รอยละ 1.48 

 

 

 
3 

คิดเปน 0.20 

 

 

 
2 

 

 

 
0 

 

 

 
2 

 

คะแนนเฉล่ีย 3.00  

คะแนนประสิทธิผลการนําขอเสนอแนะสูการปฏิบัติรายมาตรฐาน 1  

คะแนนระดับมาตรฐาน 4.00  
 

 โดยสรุป  การประเมินผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนี้ไดคะแนน  4.00  คุณภาพ

อยูในระดับดี 

จุดเดน  
 1. วิทยาลัยใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูการพัฒนาชุมชน และ ทองถิ่นอยาง

ตอเนื่อง 

 2. วิทยาลัยใหบริการคารางานความดี  กับผูดอยโอกาสอยางตอเนื่อง 

 3. ชุมชนทองถิ่นยอมรับความสามารถในดานวิชาชีพและความมีระเบียบวินัยของ

นักเรียน  นักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  



 

มาตรฐานที่ 5   นวัตกรรมและการวิจัย 
 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน  เก็บขอมูลดานนวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  และโครงการของครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษา รวมถึงรางวัล

ที่ไดรับและชองทางการเผยแพร  จากงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ งานหลักสูตร

และการสอน  ในดานงบประมาณที่ใชในการสราง จากงานแผนและงบประมาณเปนผูรวบรวม

ขอมูล  ดานชองทางการเผยแพรจากงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 ผลการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2551  สรุปไดดังนี้ ตัวบงชี้ที่ 29 นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบ

อาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ   ครู – 

อาจารย 57 ชิ้น (ผลงานวิชาการ  6 เร่ือง  ผลงานการวิจัย  6 เร่ือง   และงานวิจัยในช้ันเรียน  45 

เร่ือง) และนักเรียนนักศึกษา 86 ชิ้น  (ส่ิงประดิษฐ  16 ชิ้น  โครงงานวิทยาศาสตร  40 ชิ้น  ผลงาน

วิชาโครงการ  30 ชิ้น)  คิดเปนรอยละ 100   ตัวบงช้ีที่ 30  งบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา 

และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัย และโครงงานตองบประมาณทั้งหมดรอยละ 0.88   ตัว

บงชี้ที่ 31  การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม  จํานวน 17  คร้ัง   ผลการประเมินในแตละ

ตัวบงชี้ไดระดับคะแนนดังนี้ตัวบงชี้ที่ 29  คะแนนระดับ 3   ตัวบงชี้ที่ 30 คะแนนระดับ 2   ตัวบงช้ีที่ 

31 คะแนนระดับ 3 

 จากการประเมินภายนอกรอบสอง  ป พ.ศ. 2549  และผลการประเมินตนเองป 2551  

วิทยาลัยไดพัฒนาตนเอง โดยการจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยสําหรับครู  จัดโครงการ

สงเสริมการจัดทําส่ิงประดิษฐสําหรับนักเรียนนักศึกษา โครงการพัฒนาแหลงการเรียนรูอาชีวะ

ธรรม  และใหการสนับสนุนทุนการจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  และงานวิจัยในทุกสาขาวิชา

พรอมทั้งนําผลงานเขารวมประกวดและเผยแพรในระดับภาคและระดับชาติ  และใหนักเรียน

นักศึกษา  ระดับปวช.2  และปวส.2  นําเสนอโครงงาน โครงการวิชาชีพเขาประกวดและเผยแพรใน

งานวิชาการตางๆ  โดยเฉพาะในงานเทคนิคมีนบุรีปริทรรศน เทิดไทองคราชัน ประจําปการศึกษา 

2552  

 ผลการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2552  สรุปไดดังนี้ ตัวบงชี้ที่ 35 นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและโครงงาน  วิทยาลัยมีผลงานของครูและนักเรียนนักศึกษา ทั้งหลักสูตร 

ปวช. และ ปวส. ตามเกณฑทุกแผนกวิชา คิดเปนรอยละ 100  ตัวบงช้ีที่ 36  จํานวนนวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ  

วิทยาลัยมีผลงานสิ่งประดิษฐ เขารวมประกวดและเผยแพรในระดับชาติ จํานวน  4  คร้ัง  



 

  

ตารางคะแนนตัวบงชี้และผลจัดการศึกษาในมาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน
พัฒนาการ 

คะแนน หมายเหต ุ

35.   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและ

โครงงาน 

รอยละ 100 
3 

รอยละ 100 
3 

 
1 

 
4 

 

36.   จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและ

โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ

การเผยแพรระดับชาติ   

จํานวน 3  ชิ้น 

 
3 

จํานวน 4  ชิ้น 

 
3 

 

 
1 

 

 
4 

 

37.   รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา 

และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัย และ

โครงงานตองบดําเนินการ 

รอยละ 0.88 

 
2 

รอยละ  0.902 

 
2 

 

 
0 

 

 
2 

 

38.    จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัย 

และโครงงาน 

17 คร้ัง 

 

 
3 

4  คร้ัง 

 

 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

 

คะแนนเฉล่ีย 3.50  

คะแนนประสิทธิผลการนําขอเสนอแนะสูการปฏิบัติรายมาตรฐาน 1  

คะแนนระดับมาตรฐาน 4.50  
   

 โดยสรุป  การประเมินผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนี้ไดคะแนน 4.50   คุณภาพ

อยูในระดับดี 

จุดเดน 
 1. วิทยาลัยสนับสนุนใหครูอาจารย, นักเรียนนักศึกษา ทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพ 

 2. มีระบบการบริหารการจัดการสอนวิชาโครงการที่เช่ือมโยงกับแผนกวิชาอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 3. มีการจัดทํานวัตกรรมและเผยแพรอยางตอเนื่อง 
 



 

จุดที่ควรพัฒนา 
 สงเสริมการทําวิจัยโดยเฉพาะครูที่สอนวิชาโครงการวิชาชีพและโครงงาน

วิทยาศาสตร และบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 6   ภาวะผูนําและการจัดการ 
 ในมาตรฐานที่ 6  ดานคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร  เก็บรวบรวมขอมูลจาก

งานวางแผนและงบประมาณ โดยจัดทําแบบรวมแสดงความคิดเห็นของหนวยงานตาง ๆ  ดานการ

จัดบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ เก็บรวบรวมขอมูล

จากงานบุคลากร  ดานการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา เก็บ

รวบรวมขอมูลจากศูนยขอมูลสารสนเทศ     
 

 ผลการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2551   สรุปไดดังนี้  ตัวบงชี้ที่ 32 คุณภาพการ

บริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดมีองคประกอบ 8 ขอ   ตัวบงชี้ที่ 33 บุคลากร

ในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสมรอย

ละ 100  ตัวบงชี้ที่ 34 คุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

ระดับ 4ผลการประเมินในแตละตัวบงช้ีไดระดับคะแนนดังนี้ตัวบงช้ีที่ 32 คะแนนระดับ 3   ตัวบงช้ี

ที่ 33  คะแนนระดับ 3   ตัวบงชี้ที่ 34  คะแนนระดับ 3 
 

 จากการประเมินภายนอกรอบสอง  ป พ.ศ. 2549  และผลการประเมินตนเองป  

2551  วิทยาลัยไดพัฒนาตนเองโดยจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในการจัดทําแบบแสดงความ

คิดเห็นใหสถานประกอบการ ผูปกครอง ครู-อาจารย เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา และหนวยงานที่

เกี่ยวของรวมแสดงแผนการพัฒนาสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาแผนกวิชาอยางเปนรูปธรรม  

มีการจัดโครงการอบรมครูเพื่อเพิ่มวิทยฐานะจนไดรับการพิจารณาดํารงตําแหนง ครู คศ.3  จํานวน 

2 ทาน  มีการจัดระบบสารสนเทศในการใหบริการเครือขาย RMS  ตอครูเพื่อสะดวกในการสืบคน 
 

 การประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2552   สรุปไดดังนี้  ตัวบงชี้ที่ 39 คุณภาพการ

บริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา 

ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดมีองคประกอบ 8 ขออยูระดับดี ตัวบงชี้ที่ 40 บุคลากรใน

สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสมอยูระดับ

ดี  คิดเปนรอยละ 100  ตัวบงช้ีที่ 41 คุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู

ของสถานศึกษา  ตรวจสอบไดมีองคประกอบ 5 ขอ อยูระดับดี  ผลการประเมินในแตละตัวบงช้ีได

ระดับคะแนนดังนี้  ตัวบงชี้ที่ 39   คะแนนระดับ  3   ตัวบงช้ีที่ 40   คะแนนระดับ  3   ตัวบงช้ีที่  41   



 

 
ตารางคะแนนตัวบงชี้และผลจัดการศึกษาในมาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน
พัฒนาการ 

คะแนน หมายเหต ุ

39.  ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลอง

กับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตรและการมีสวน

รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

8 ขอ 

 

 
3 

8 ขอ 

 

 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

40. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม 

รอยละ 100 

 
3 

รอยละ 100 

 
3 

 

 
1 

 

 
4 

 

41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ 

การจัดการความรูของสถานศึกษา 

ระดับ 4 
 
3 

ระดับ 5 

 
3 

 

 
1 

 

 
4 

 

คะแนนเฉล่ีย 4.00  

คะแนนประสิทธิผลการนําขอเสนอแนะสูการปฏิบัติรายมาตรฐาน 1  

คะแนนระดับมาตรฐาน 5.00  

 โดยสรุป  การประเมินผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนี้ไดคะแนน  5.00  คุณภาพ

อยูในระดับดีมาก 

จุดเดน 
 1. การบริหารของผูบริหารเปดโอกาสใหสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดระบบ

การศึกษาการ 

แสดงความคิดเห็นแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 2. บุคลากรมีความรูและความสามารถสูง 

 3. จัดผูสอนและบุคลากรไดตรงกับคุณวุฒิ 

 4. จัดระบบสารสนเทศ RMS  อยางตอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - ระบบอินเตอรเน็ต 
 

 



 

มาตรฐานที่ 7   มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 รวบรวมขอมูลตามตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 7 จากงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

 ผลการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2552   สรุปไดดังนี้  ตัวบงช้ีที่ 42  ระบบและ

กลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่องระดับดี  

ปฏิบัติองคประกอบ  4  ขอ  ตัวบงชี้ที่ 43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในระดับดี  

ปฏิบัติองคประกอบ  3  ขอ 

 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2552 

คะแนน
พัฒนาการ 

คะแนน หมายเหต ุ

42. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่    

กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

- 
 
1 

องคประกอบ  

4 ขอ 
3 

 

 
1 

 

 
4 

43. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน - 
 
1 

องคประกอบ  

3 ขอ 
3 

 

 
1 

 

 
4 

 

คะแนนเฉล่ีย 4.00  

คะแนนประสิทธิผลการนําขอเสนอแนะสูการปฏิบัติรายมาตรฐาน 1  

คะแนนระดับมาตรฐาน 5.00  

 โดยสรุป  การประเมินผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานไดคะแนน  5.00  คุณภาพอยู

ในระดับดีมาก 

จุดเดน 
 มุงการจัดทําแผนพัฒนาระดับแผนกอยางเปนรูปธรรม  และจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง  (SAR) ระดับแผนก 

จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาการเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนคิมีนบุรี 
ปการศึกษา 2552 

 

กิจกรรม วัน / เดือน / ป ผูรับผดิชอบ 

1.    แตงต้ังคณะกรรมการ 1-15  ธันวาคม  2552 ผอ.ชนินทร  ปนทอง 
2.    ประชุมคณะกรรมการ (คร้ังท่ี 1)  เพื่อ

รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของปการศึกษา 2552  และ
แนวทางการดาํเนินการในรอบปถัดไป 

17  ธันวาคม  2552 รองฯ พรสวรรค  วินิจสร 
ครูลาวัณย   พงษสุวรรณ 
ครูสุพิศา  เขียวสีมวง 
ครูสองเมือง  กุดั่น 
ครูไพริน  พิณโรจน 

3.    ดําเนินงานแตละมาตรฐาน 20 ธ.ค.  52 - 15 ม.ค. 53 
       -   ประชุมคณะกรรมการในมาตรฐาน 
       -   ดําเนนิงานตามแผนพัฒนามาตรฐาน

ท่ีรับผิดชอบ 
       -   เก็บรวบรวมขอมูล 

คณะทํางานแตละมาตรฐาน 

4.    กํากับและติดตามการดําเนินงาน 20 ธ.ค.  52 - 15 ม.ค. 53 รองฯ ท้ัง 4 ฝาย 
5.    ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2 30  มีนาคม  2553 รองฯ พรสวรรค  วินิจสร 

ครูลาวัณย   พงษสุวรรณ 
ครูสุพิศา  เขียวสีมวง 
ครูสองเมือง  กุดั่น 
ครูไพริน  พิณโรจน 

6.    ดําเนินงานตามแผนพัฒนาแตละ
มาตรฐานและเก็บรวบรวมขอมูล 

1  กุมภาพนัธ  2553 คณะทํางานแตละมาตรฐาน 

7.    กํากับและติดตามการดําเนินงาน 1  กุมภาพนัธ  2553 รองฯ ท้ัง 4 ฝาย 
8.    ประชุมคณะกรรมการทุกทาน  เพื่อ

รายงานผลการดําเนินงานในแตละ
มาตรฐาน 

30  มีนาคม  2553 ประธาน/เลขาแตละมาตรฐาน 
หัวหนาแผนกวิชา 

9.  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 15-30  พฤษภาคม  2553 คณะกรรมการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 

             

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

พฤษภาคม  2553 30  
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