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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาาการึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดทาแผนปฏิบัติก ารประจาปี ในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สนับสนุนให้เข้า
รับการอบรมร่วมประชุมสั มมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการทัศนศึกษา
การศึกษาดู งานนอกสถานศึกษา จั ดหาทุ นการศึ กษา มีการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตที่เ หมาะสม ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ได้จั ดทาโครงการพัฒ นาบุ คลากร ด้ว ยการจั ดการอบรมพัฒ นาภายในวิทยาลั ย ด้ านวิช าการ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีวิทยากรภายในและภายนอกวิทยาลัย ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ส่งครูเข้าศึกษาต่อโดยมอบทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล
ทาโครงการ/กิจกรรมเกลียวสัมพันธ์ประจาปี นาครูและบุคลากรทัศนศึกษาที่ต่างๆ กิจกรรมทาบุญสังสันท์ปี
ใหม่ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ส่งรายชื่อครูดีเด่นและผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูของ
ทุกปี ส่งครูเข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา และมี
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน เกณฑ์การตัดสินอยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ร้อยละ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
1.
100
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
2. ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
14.28
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
3. โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
6.12
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
4.
100
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
5. ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
4.08
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดี

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมการส่งบุคลากรเข้าอบรมตามนโยบายต้นสังกัด
- แบบสรุปการพัฒนาบุคลากร
- เกียรติบัตร / รูปภาพผู้บริหาร / ครูดีเด่น

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

100

มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดให้มีการประชุมครูและบุคลากร จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
จัดทาโครงการ/กิจ กรรมตามที่ร ะบุ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยบริห ารการเงินและงบประมาณ
สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม ในด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ
สนับสนุนให้ครูและนักศึกษาจัดทาสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย และดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการ
ที่เ หมาะสมด้ ว ยเทคโนโลยี กิจ กรรมไหว้ ครู กิ จกรรมวัน พ่อ แห่ ง ชาติ วัน แม่ แ ห่ ง ชาติ กิจ กรรมธรรมะ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการจัดทาวิจัยของครู เป็นต้น มีการเสนอโครงการ
ขออนุมัติ ดาเนินโครงการ ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
จากการบริหารงานการเงินและงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ผู้เรียน ผลการดาเนินการจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
าบดาเนนนนกา
าบ
หัศข้
ผล
ร้อยละ
ประเนด็นการพนจารณา
ร
รายจ่
า
ย
(3)
อ
(มี / ไม่มี)
(1)

1

2

3

4

5

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ

6,999,678

(2)

(3) =
100 x (2
มี
870,806
)
ร้อยละ 12.44
/ (1)
(3) = 100 x รายได้ หรือ
มูลค่าผลผลิต / ค่าวัสดุฝึก
มี
7,626
(3) =
มี
100 x (2
60,000
)
ร้อยละ 8.58
/ (1)

120,000

(3) =
มี
100 x (2
)
ร้อยละ 17.15
/ (1)

(3) =
มี
100 x (2
1,196,604
)
ร้อยละ 17.10
/ (1)
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ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์ที่ได้
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
** 1. หมายเนหตุ นักึกกาาได้รับค่าเนบี้ยเนลี้ยาเนฉลี่ยคนละ 8,500 บาทต่อเนดือน ตลอดหลักสูตร
2. ศนทยาลัยไม่ได้รับเนานนสนับสนุนค่าใี้จ่ายรายหัศ การลาทุนเนป็นขอาสถานึกกาา 100 %
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- รายละเอียดงบประมาณตาม SAR

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาีีศึกกาากับเนครือข่ายทั้าใน
ประเนทึและหรือต่าาประเนทึ
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ด้านยานยนต์ร่วมกันจัดการศึกษา นักศึกษาเรียนวิชาภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็น
ครูสอน มีวัสดุ อุปกรณ์ของจริงใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
โดยสถานประกอบการร่วมกับวิทยาลัย
ได้จัดทาโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เสนอขออนุมัติหน่วยงาน
ต้นสังกัด ทาโครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ ศูนย์บริการด้านยานยนต์ บริษัทรถยนต์
เป็นต้น ดาเนินการตามโครงการและประเมินผลการดาเนินการ เพื่อการพัฒนาในรูปของโครงการต่างๆใน
แผนปฏิบัติการประจาปี เช่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมธรรมะ เป็นต้น
จากการดาเนินการตามโครงการดังกล่าว มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
มีเกณฑ์การตัดสิน ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้
ประเนด็นการพนจารณา
อ
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนสาขางานที่เปิดสอน
3 สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ผล(มี/ไม่มี)

ค่าคะแนน
5

มี
มี
มี
มี
มี
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- จานวนบริษัทที่ทา MOU
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
- โครงการจัดหาทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- กิจกรรมธรรมะประจาปี

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 3
มาตราาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
ภาพรศม
หมายถกา

ค่าคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
59/12=4.92
ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 3.1 ถึง มฐ.ที่
3.12 หารด้วย 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเนด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป)
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ มีการกระจายอานาจในการบริหารที่ชัดเจน อันประกอบไปด้วย
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จึงทาให้เกิดการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม บริหารงานได้คล่องตัว
จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ากศ่าดี)
3.11 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ไม่ได้รับเงินสนับสนุนรายหัวจากภาครัฐ การลงทุนเป็นเงินทุน
ของผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น การจัดสรรงบประมาณต่างๆ จึงเป็นไปตามความเหมาะสม เนื่องจากไม่มีเงิน
สนับสนุนจากแหล่งอื่น
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มาตราานที่ 4 การบรนการศนีาการและศนีาีีพ
ตัศบ่าีี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนีาการและศนีาีีพ
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
กาหนดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ได้จัดทาโครงการ เช่น โครงการบริการชุมชน เสนอขออนุมัติโครงการ ดาเนินโครงการ มีรูปถ่าย
ประกอบ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ มีการสรุปโครงการ รายงานต่อผู้บริหาร เช่น 1. โครงการ
บริการวิชาการ ส่งครูไปสอนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในรายวิชาชีพ 2. กิจกรรมการให้บริการ
ปรึกษา / ซ่อมบารุงยานพาหนะที่จัดบริการในสถานศึกษาสาหรับผู้ต้องการใช้บริการในย่านใกล้เคียงเป็น
ประจาตลอดปีการศึกษา เป็นต้น
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล/มี/ไม่มี
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
มี
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี
มี 2 กิจกรรม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
มี
โครงการ กิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ไม่มี
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.43
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดี
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- กิจกรรมการบริการวิชาการ
- ภาพถ่ายการให้บริการด้านคาปรึกษา / ซ่อมบารุง

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 4
มาตราาน
4.1
ภาพรศม

ค่าคะแนน
4
4

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี

จุดเนด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป)
- อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านยานยนต์และการถ่ายทอดความรู้ จึง
ทาให้ผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริการที่เกิดขึ้น
- สถานศึกษาเป็นองค์กรเปิดและพร้อมให้บริการต่อผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้บุคคลต่างๆเข้ามาใช้บริการ
และคาปรึกษาเป็นระยะๆตลอดปีการศึกษา
จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ากศ่าดี)
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทาให้ในส่วนของนักศึกษาไม่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างได้ครบถ้วนเหมือนนักศึกษาระบบปกติ
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มาตราานที่ 5 ด้านนศัตกรรม สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย
ตัศบ่าีี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอาผู้เนรียน
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ให้นักศึกษาชั้น ปวส. 2 จัดทาโครงการเป็นรายกลุ่ม
มีชิ้นงานและเล่มรายงานประกอบชิ้นงาน ได้นาชิ้นงานใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิช าชีพช่างยนต์ภายในวิทยาลัย หรือ
นาชิ้นงานบริจาคให้สถานศึกษาอื่นนาไปใช้ในการเรียนการสอน
การเผยแพร่ชิ้นงานของโครงการต่อสาธารณชน ทาโดยใส่ไว้ในเวปไซด์ของวิทยาลัย จากการดาเนินการดังกล่าว
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มี
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย
ไม่มี
ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
มี
25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.
สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ไม่มี
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
พอใช้

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ

ค่าคะแนน
3

เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนส่งเข้าสถานประกอบการของปีการศึกษา 2557
- ภาพถ่าย
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มาตราานที่ 5 ด้านนศัตกรรม สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย
ตัศบ่าีี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัยขอาครู
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูจัดทางานวิจัย นาผลการวิจัยไป
ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชา
ดาเนินการให้ครู ทุกคนจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาเผยแพร่งานวิจัย
ในเวปไซต์ของวิทยาลัย
จากการด าเนิ น การดั งกล่ า ว ครู ทุ ก คนได้ จั ดท างานวิ จัย นาผลการวิจั ย มาใช้ พั ฒ นาการเรีย นการสอนในปี
การศึกษาต่อไป เกณฑ์การตัดสิน จึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มี
2
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
มี
3
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
มี
4
สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
มี
5
สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน
ไม่มี
จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดี
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- เล่มวิจัยในชั้นเรียนของครู
- รายชื่อวิชาและรายชื่อครูที่ทาวิจัยในชั้นเรียน

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 5
มาตราาน
5.1
5.2
ภาพรศม
หมายถกา

ค่าคะแนน
3
4
7/2= 3.50
ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ที่ 5.2
หารด้วย 2

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
พอใช้
คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเนด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป)
จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ากศ่าดี)
- ด้วยนักศึกษาระบบทวิภาคีใช้เวลามาสถานศึกษา สัปดาห์ละ 1 วัน จึงไม่สามารถให้ทารายวิชา
โครงการ / สิ่งประดิษฐ์ได้ตามเกณฑ์ 2 คนต่อ 1 ชิ้น แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้มีโอกาสประลองฝีมือจากการทาชิ้นงาน
จริงๆ ในสถานประกอบการ มีทักษะการทางานเป็นทีม มีวิถปี ระชาธิปไตย การเป็นผู้นาและผู้ตาม มีการเขียนรายงาน
ความสาเร็จของชิ้นงานต่อหัวหน้างานจริง ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาโครงการเป็นอย่างยิ่ง
- ในส่วนของผู้สอนนั้น การทาวิจัยมุ่งเน้นงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตสานกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก
ตัศบ่าีี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตสานกกด้านการรักีาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม
การปกครอาระบอบประีาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข และทานุบารุาึาสนา ึนลปะ ศัฒนธรรม
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ให้จัดทา
โครงการ/กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ได้จัดทาโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญของชาติ โครงการส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในวิชาชีพ ให้ครูและบุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
วันไหว้ครู เป็นต้น มีการขออนุมัติดาเนินโครงการ ประเมินและรายงานผลต่อผู้บริหาร และมีการประเมินความพึงพอใจ
จากบุคคลภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
มี
ประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
มี
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
มี
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง
ค่าเฉลี่ย 4.76
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แฟ้มโครงการต่างๆ
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตสานกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก
ตัศบ่าีี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโคราการ กนจกรรม ในด้านปลูกฝัาจนตสานกกด้านการอนุรักา์สน่าแศดล้อม
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดทาโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งมีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ดาเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยบรรยายหน้าแถวและจัดป้ายนิเทศ กิจกรรมนานักศึกษาไปทาความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ รณรงค์นักศึกษา
แยกขยะ พร้อมจัดทาป้ายห้าม ป้ายเตือนที่เหมาะสม เป็นต้น
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครู บุคลากร และนักศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ผลการดาเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
5
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

ผล/มี/ไม่มี
มี
มี
มี
มี
มี
ค่าเฉลี่ย 4.42
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แฟ้มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตสานกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก
ตัศบ่าีี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัย เทคโนโลยี ย านยนต์ได้จั ดประชุมครูและบุคลากร เพื่อ สนับสนุนให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการ ทั้งนี้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ คือ โครงการกีฬาและนันทนาการ
เพื่อสุขภาพ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ครูและบุคลากร และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
มีการเสนอโครงการขออนุมัติ ดาเนินโครงการประเมินผล และรายงานผู้บริหาร
จากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ผล(มี/ไม่มี)
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า
มี
5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
มี
และนันทนาการ
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
มี
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
มี
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
มี
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ค่าเฉลี่ย 4.42
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- ภาพถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- โครงการกีฬา / นันทนาการ
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตสานกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก
ตัศบ่าีี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตสานกกด้านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพียา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลั ยเทคโนโลยี ยานยนต์มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษา ได้มีการจัดประชุมครู เพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้
ในแผนปฏิบัติการประจาปี
ได้จัดทาโครงการเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดทาหลักสูตรรายวิชาโดย
บูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้สอนนักศึกษา จัดป้ายนิเทศน์ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดการอบรมให้
ความรู้หน้าเสาธง จากการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครู บุคลากรและนักศึกษา
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอกวิทยาลัยด้วย
จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
มี
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
มี
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
มี
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
มี
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
มี
ค่าเฉลี่ย 4.41
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- โครงการเสริมความรู้ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 6
มาตราาน
6.1
6.2
6.3
6.4
ภาพรศม
หมายถกา

ค่าคะแนน
5
5
5
5
20/4=5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 6.1 ถึง มฐ.ที่ 6.4
หารด้วย 4

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
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มาตราานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดประชุมครู บุคลากรทุกฝ่าย และสถานประกอบการ เพื่อกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยและจัด ทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานั้น ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ยานยนต์ และได้จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปี เพื่อนาผลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ได้จัดทามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปี มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย
จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน
มี
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มี
4 สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
มี
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5)

ค่าคะแนน
5

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

หมายเนหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดาเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ.2555
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ
4 คะแนน ดี
เกณฑ์การตัดสิน
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 24 - 29 ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ. 2555 ปีการึกกาา 2556
มาตราาน ตัศบ่าีี้
ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใี้
ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
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มาตราาน

ตัศบ่าีี้
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

4
5
6

7
รศม

ดีมาก


ดี

ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์
พอใี้
ต้อาปรับปรุา

ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน












27

3

1

-

2

รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน 28 ตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดี
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์ที่ได้
24 – 29 ตัวบ่งชี้
เนกณฑ์การตัดสนน
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 – 29 ตัวบ่งชี้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
12 – 17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน
4
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเนหตุ กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน 30 – 34 ตัวบ่งชี้
และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จะได้ระดับ 4 ดี
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
-
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 7
มาตราาน
7.1
7.2
ภาพรศม
หมายถกา

ค่าคะแนน
5
4
9/2=4.5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดี

ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 7.1 ถึง มฐ.ที่ 7.2
หารด้วย 2

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเนด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป)
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
......................................................................................................................................................................... ......................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................................

จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ากศ่าดี)
1. นั ก ศึก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ ช้เ วลามาสถานศึก ษาสั ป ดาห์ ล ะ 1 วัน จึง ไม่ส ามารถให้ ท ารายวิ ช าโครงการ /
สิ่งประดิษฐ์ได้ตามเกณฑ์ 2 คนต่อ 1 ชิ้น แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้มีโอกาสประลองฝีมือจากการทาชิ้นงานจริงๆใน
สถานประกอบการ มีทักษะการทางานเป็นทีม มีวิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นาและผู้ตาม มีการเขียนรายงานความสาเร็จ
ของชิ้นงานต่อหัวหน้างานจริง ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาโครงการ
2. ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.4 และ 1.5 สถานศึ ก ษาส่ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า สอบ V-NET
แต่ ผ ลการทดสอบ ผ่ า นเกณฑ์
ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9

คะแนน

ระดับคุณภาพ

5
5
5
1
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
36
36/8 = 4.50

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
5
25
25/5 = 5
5
5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6

ผลการประเมิน

ดี

ดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12

ผลการประเมิน
คะแนน

5
5
5
4
5
5
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
59
คะแนนเฉลี่ย 59/12 = 4.92

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
คะแนนเฉลี่ย

4
4
4/1 = 4

พอใช้
ดี

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลี่ย

3
4
7
7/2 = 3.5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
5
20
20/4 = 5

ดีมาก
ดี

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7
คะแนนเฉลี่ย

5
4
9
9/2 = 4.5

มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

125

เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน
2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม

ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

ไม่ใช่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.29 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนผู้เรียนเกิดการพัฒ นา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และ
สัมพันธ์กับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.29
2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้ เรียน ผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ จั ด การศึ ก ษา
ในระบบทวิภาคี มีหน่วยงานคืองานประสานสถานประกอบการ ดูแลรับผิดชอบดาเนินการส่งนักศึกษาไป
สถานประกอบการ ติดตามนิเทศนักศึกษา สอบถามสถานประกอบการหรือให้สถานประกอบการประเมิน
นักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น คุณธรรม จริ ยธรรม พฤติกรรม การทางานร่ว มกับผู้ อื่น การพัฒ นางานและ
ความสามารถในวิชาชีพ เป็นต้น วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินใน
หลายรูปแบบ และจัดครูเป็นทีมเพื่อออกไปนิเทศนักศึกษาที่สถานประกอบการพร้อมกับให้สถานประกอบการ
ประเมิน นั ก ศึกษา และส่ งข้อมูล ให้ งานประสานสถานประกอบการ สรุปรายงานผู้ บ ริห ารต่อไป จากการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจนดังกล่าว ทาให้สรุปได้ว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้า
ฝึ กงาน มี ผ ลการประเมิน ความพึ งพอใจที่มี ต่อ คุณ ภาพผู้ เ รีย น 3 ด้ าน คื อ ด้านคุณ ลั ก ษณะที่พึ งประสงค์
ด้านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้ครบทุกแห่ งร้อยละ 100 และมีผ ล
การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ผลสัมฤทธิ์จึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาก
การสอบข้อสอบมาตรฐานวิช าชีพ พบว่านั กศึกษาสอบผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป คือสอบผ่ านร้อยละ 89.03
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมกับนักศึกษาระบบทวิภาคี
โดยร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาข้ อสอบ มีการหาค่าความสอดคล้องตามหลักสถิติ ให้ข้อสอบเกิด
ความเป็ นมาตรฐาน ให้ นั กศึกษาที่ส าเร็ จ การศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาได้ส อบ และสรุปผล
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การสอบเป็นจานวนร้อยละ 100 จากการสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จากการสอบข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ พบว่านักศึกษาสอบผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
4. ร้ อยละของผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาตามหลั กสู ตรเทียบกับแรกเข้า ผู้ ส าเร็จ การศึกษาตามหลั กสู ต ร
เมื่อ เที ย บกับ แรกเข้ าในปี การศึ กษา 2557 มีเ กณฑ์การตั ดสิ นร้ อยละ 80.02 อยู่ ในระดั บคุ ณภาพ ดี มาก
เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ จั ด การสอนนั ก ศึ กษาระดั บ ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
จึงไม่ได้รั บ เงิน อุดหนุ น จากภาครั ฐ เป็ น รายบุคคลและจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี การบริห ารจัดการให้
นักศึกษาแต่ละรุ่นที่รับเข้ามา ได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้มากที่สุด เช่น การสอนซ่อมเสริมนักศึกษาผล
การเรียนอ่อนหรือตก พัฒนาครูสอนวิชาคานวณเชิงวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น จากการดาเนินการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า มีเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80.02
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
5. ร้ อยละของผู้ส าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิส ระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ผลการประเมิน ตามเกณฑ์การตัดสิ น ร้ อยละ 97.62 เนื่องจาก วิทยาลั ยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี เพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
ฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างกาลั งศึกษาอยู่ เมื่อสาเร็จการศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน บรรจุนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานเป็นจานวนมาก นักศึกษาบางคนที่ได้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการจัดทาแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูลเมื่อมารับ
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน และจัดเก็บข้อมูลจากการขอตรวจสอบวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประสานกับ
มหาวิทยาลั ย ใกล้ เคีย งที่นั กศึกษาไปศึก ษาต่อ จากการดาเนินการดังกล่ าว สรุปจานวนนัก ศึกษาที่ส าเร็ จ
การศึกษาแล้วได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80
ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก
6. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษา และผู้ รั บ บริ การที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้ ส าเร็จการศึกษา อยู่ใ นระดับคุณภาพ ดีมาก
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาเครื่องมือ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึก ษา 3 ด้ า น คื อ ด้ านคุ ณลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์ ด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ว ไป และด้ า น
สมรรถนะวิ ช าชี พ ให้ ห น่ ว ยงานของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ งานประสานสถาน
ประกอบการน าไปให้ ส ถานประกอบการนั้ นประเมิ น นั กศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาต่อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี นั้ น วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยียานยนต์ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงที่นักศึกษาไปศึกษาต่อเป็นจานวนมาก ด้วยการจัดทา
แบบสารวจไปให้ประเมิน จากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในระดับคุณภาพ
ดีมาก
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
7. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการสอนในระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิค
ยานยนต์สาขาเดียว การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการ นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงในสาขางาน
ยานยนต์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและอื่นๆอย่างรวดเร็ว จึงมีการประสานกับสถานประกอบการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ และนาไปใช้สอนนักศึกษาพร้อมบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการอย่างมีส่วนร่วม และเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมพิจารณารายวิชางานปฏิบัติงานช่างยนต์
เป็นต้น จากการดาเนินการดังกล่าว จึงส่งผลให้เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
8. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ให้จั ดทาบันทึกหลังการสอน
และมีการนิเทศติดตามผลการสอนของครูทุกคน ทุกภาคเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศ จากการดาเนินการ
ดังกล่าวเกณฑ์การตัดสินจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
9. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ดาเนิน กิจกรรมจัดทาหลักสูตรรายวิชา(แผนการเรียน)
ครบทุกรายวิช าและให้ ครู ทุกคนต้องเข้ารั บการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน เพื่อดูเทคนิควิธีการสอน
การบูรณาการ การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทาบันทึกหลังการสอน จัดทาวิจัยในชั้นเรียน และนาผล
จากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน จากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
10. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ผลการประเมินตาม
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูก่อนเปิด
ภาคเรียน ให้ครูทุกคนกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ
เรี ย นการสอน ตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการวั ด และ
ประเมินผล และนาผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน จากการดาเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีผลการดาเนินการใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
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11. ระดับ คุณภาพในการฝึ กงาน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลั ย
เทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ โดยมีเอกสารเล่มคู่มือการฝึกอบรมนักศึกษา กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาที่สถานประกอบการ กิจกรรม
การวัดและประเมินผลการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น พร้อมมีเอกสารประกอบการดาเนินการ มี
การเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อนาผลไปพั ฒนาการฝึกงานในปีการศึกษาต่อไป จากการ
ดาเนินการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพด้านสมรรถนะวิชาชีพ เกณฑ์การตัดสิน อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
12. ระดับ คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา เกณฑ์ การตัดสินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยและจัดให้มีการประชุม
อย่ า งน้ อยภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง ดาเนิ น การให้ คณะกรรมการวิ ทยาลั ย ปฏิ บัติ งานตามอานาจหน้า ที่ เชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาประเมินความพึงพอใจ พร้อมประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการวิทยาลัย
จากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก
13. ระดับ คุณภาพในการจั ดทาแผนการบริห ารจัดการสถานศึก ษา เกณฑ์ การตัดสิ น อยู่ในระดั บ
คุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่ วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย มีการ
ดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมจัดทา
รายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี จากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
14. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยี ยานยนต์ได้มีการปรัชญา วิสั ยทัศน์ และพันธกิจ ตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
วิทยาลัย และมีการพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบัน และกาหนดอัตลักษณ์เพิ่มขึ้นมาในปีการศึกษา 2555 จากการมี
ส่ ว นร่ ว มของบุ คลากรทุก ฝ่ า ย มีก ารระดมความคิ ด เห็ น กาหนดเป็น อั ตลั กษณ์ เสนอขอมติเ ห็ น ชอบจาก
กรรมการวิทยาลัย และดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม นาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป จากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
มีเกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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15. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย จัด
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ส่งครูแลบุคลากรเข้าอบรมตามนโยบายของต้นสังกัด มีการประเมินผลการ
บริห ารงานและภาวะผู้น าของผู้ บริ หารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ โดยคณะกรรมการวิทยาลั ย จากการ
ดาเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้นาความคิดเห็นหรือมติในที่ประชุมมาดาเนินการพัฒนา
วิทยาลัย เกณฑ์การตัดสินจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
16. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เกณฑ์การตัดสิน
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและมี
ระบบสารองข้อมูล ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานในรูปของเอกสาร และระบบฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน จัดการอบรมครูและบุคลากรให้ใช้ฐานข้อมูลได้ จัดทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจการใช้ร ะบบฐานข้อมูล แก่ครูและบุคลากร จากการดาเนินการดังกล่ าว ครูและบุคลากรใน
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และการ
บริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
17. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม ได้
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไว้ เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ได้จัดให้มีครูเวรดูแลส่งนักศึกษา
ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด มีโครงการ / กิจกรรมตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจาปี จากการดาเนินการ
ดังกล่าว ส่งผลให้มีความเสี่ยงลดลงทั้ง 5 ด้าน ผลการดาเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
18. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แต่งตั้งครูที่
ปรึ กษาประจ าชั้น ให้ การสนั บ สนุ น ขอรั บ ทุน การศึ กษาจากสถานประกอบการแก่ นั กศึ กษา ประสานกั บ
ผู้ปกครองร่วมกันดูแลนักศึกษาทางโทรศัพท์และจดหมาย เปิดสอนซ่อมเสริมนักศึกษาที่เรียนอ่อนและมีการ
สอนเสริมนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นต้น จากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
19. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
เรี ยน ห้องเรี ย น ห้ องปฏิบั ติการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริการ เกณฑ์การตัดสิ นอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ จัดทาโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่ เป็นต้น ได้จัดทาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่
มีผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.61 และนาผลที่ได้มาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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20. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เกณฑ์การตัดสินอยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิ ว เตอร์ และสร้ า งเครื่ องมือ ประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บ ริการ มีผ ลการประเมิ นความพึง พอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.51 จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
21. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดการอบรมพัฒนา
ภายในวิทยาลัย ด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีวิทยากรภายในและภายนอกวิทยาลัย
เช่น การจัดทาการเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดทาหลักสูตรรายวิชา การทาวิจัยในชั้นเรียน การ
อบรมการสอนรายวิชาคานวณวิศวกรรม เป็นต้น ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่ วยงานอื่น ๆ ส่ งครู เข้าศึกษาต่อโดยมอบทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล ทาโครงการ/กิจกรรมเกลี ยว
สัมพันธ์ประจาปี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ ส่งรายชื่อครูดีเด่นและ
ผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวั นครูของทุกปี เป็นต้น จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครู
และบุ คลากรทางการศึกษาได้รั บ การพัฒ นา และมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม เกณฑ์การตัดสิ นอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก
22. ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดทาโครงการ/กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม ในด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การ
บริ การวิช าการและวิช าชีพ สนับ สนุ น ให้ ครูและนักศึกษาจัดทาเอกสารและงานวิจัย และดาเนินงาน ตาม
โครงการ/กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เช่น โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการจัดทาวิจัยของครู เป็นต้น จากการบริหารงานการเงินและงบประมาณตาม
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการดาเนินการจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
23. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จั ดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ได้ทาความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านยานยนต์ร่วมกันจัดการศึกษา นักศึกษาเรียนวิชา
ภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นครูสอน มีวัสดุ อุปกรณ์ของจริงใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยสถานประกอบการร่วมกับวิทยาลัย จากการดาเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว มีเกณฑ์การตัดสิน ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
24. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพประจาปี และประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ เช่น 1. โครงการบริการวิชาการ ส่งครูไปสอน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในรายวิชาชีพ 2. กิจกรรมการให้บริการปรึกษา / ซ่อมบารุงยานพาหนะ
ที่จัดบริการในสถานศึกษาสาหรับผู้ต้องการใช้บริการในย่านใกล้เคียงเป็นประจาตลอดปีการศึกษา เป็นต้น ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.43 จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่
ในระดับคุณภาพ ดี
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
25. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ได้ให้นักศึกษาชั้น ปวส. 2 จัดทาโครงการเป็นรายกลุ่มมีชิ้นงานและเล่มรายงานประกอบชิ้นงาน ได้นาชิ้นงาน
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพช่างยนต์ภายในวิทยาลัย การเผยแพร่ชิ้นงานของโครงการต่อสาธารณชน ทา
โดยใส่ไว้ในเวปไซด์ของวิทยาลัย จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
26. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ให้ครูทุกคนจัดทางานวิจัย นา
ผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชา จากการดาเนินการดังกล่าว ครูทุกคนได้จัดทางานวิจัย
นาผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป เกณฑ์การตัดสิน จึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
27. ระดับ คุณภาพในการปลู กฝั งจิ ตส านึ กด้านการรักชาติ เทิ ดทูนพระมหากษัต ริย์ ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ วันไหว้ครู เป็นต้น และมีการประเมินความพึงพอใจจากบุคคลภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 4.76 จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก
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28. ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยบรรยายหน้าแถวและจัดป้าย
นิเทศ กิจกรรมนานักศึกษาไปทาความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมส่งครูไปร่วมกิจกรรมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบล กิจกรรมครูและบุคลากรจัดระเบียบและทาความสะอาดโรงเก็บวัสดุในวิทยาลัย รณรงค์
นักศึกษาแยกขยะ พร้อมจัดทาป้ายห้าม ป้ายเตือนที่เหมาะสม เป็นต้น และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต้อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.42 จากการ
ดาเนิ น กิจ กรรมดั งกล่ า ว ส่ ง ผลให้ ครู บุ คลากร และนักศึ กษา ได้รับ การปลู กฝั ง จิตส านึกด้า นการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม ผลการดาเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
29. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ เช่น
โครงการส่งเสริมกีฬาช่วงเรียนปรั บพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล ปิงปอง แบดมินตัน เป็นต้น
โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในวิทยาลัย กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา กิจกรรมกีฬาแบดมินตัน กิจกรรมการปั่นจักรยาน เป็นต้น และมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.42 จากการ
ดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
30. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์การตัดสินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ได้จัดทาโครงการเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่การ
ปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดทาหลักสูตรรายวิชาโดยบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้สอน
นักศึกษา จัดป้ายนิเทศน์ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดการอบรมให้ความรู้หน้าเสาธง เป็นต้น และมี
การประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอกวิทยาลัย มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.41 จากการดาเนินการ
ดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
31. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในประจาปี มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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32. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่ องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้
ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 4 คะแนน ดี เกณฑ์การตัดสินจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก 24 - 29 ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา
1. นักศึกษาระบบทวิภาคีใช้เวลามาสถานศึกษาสัปดาห์ละ 1 วัน จึงไม่สามารถให้ทารายวิชาโครงการ
/ สิ่งประดิษฐ์ได้ตามเกณฑ์ 2 คนต่อ 1 ชิ้น แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้มีโอกาสประลองฝีมือจากการทาชิ้นงาน
จริงๆในสถานประกอบการ มีทักษะการทางานเป็นทีม มีวิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นาและผู้ตาม มีการเขียน
รายงานความสาเร็จของชิ้นงานต่อหัวหน้างานจริง ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาโครงการ
2. ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.4 สถานศึ ก ษาส่ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า สอบ V-NET
ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แต่ ผ ลการทดสอบ ผ่ า นเกณฑ์

3. การจั ดประกวด / จั ดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
บุคลากรให้มากขึ้น
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. จัดให้นักศึกษาเข้าสอบ V-NET โดยสอนเสริมวิชาชีพช่างยนต์ เพื่อให้ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
2. จัดให้ครูและหรือบุคลากรเข้าร่วมอบรมทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น โดยสัมพันธ์
กับนโยบายของสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อ
การพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน
3. จัดให้ครูได้เข้าประกวด / จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด ภาค หรือระดับประเทศ
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ภาคผนวก
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คณะผู้จัดทา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
คณะทางาน
นางสาวเยาวรักษ์

ภิรมย์

ประธานกรรมการ

นางนงนุช

ขุนทอง

รองประธานกรรมการ

นายอัมรินทร์

วงราจา

กรรมการ

นายสราวุธ

แย้มสอาด

กรรมการ

นางสาวอัญชลี

เข็มทอง

กรรมการ

นายอนุรักษ์

โพธิ์ทอง

กรรมการ

นายสกล

วงศ์เดชเสรีกุล

กรรมการ

นางสาวชลทิพย์

เดชะ

กรรมการ

นายพิพัฒน์

เนตรประภา

กรรมการและเลขานุการ

