รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
ที่ตั้ง 8 ซอยกาญจนาภิเษก 007
ตาบล/แขวง บางแคเหนือ
อาเภอ/เขต บางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คานา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่า
ด้วย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อดาเนิน
การอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาพ.ศ. 2558 ของส านั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555) ในส่วนที่
1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยในทุกกิจกรรมจะมีคณะกรรมการวางแผนการ
ดาเนินงาน การปฏิบัติตามแผน การกากับติดตาม และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนา ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินตนเองในครั้งนี้ สถานศึกษาจะใช้เป็นแนวทางเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
3. ประวัติสถานศึกษา
4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
เกียรติประวัติของสถานศึกษา
เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. รายงานด้านงบประมาณ
4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 บริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ภาคผนวก

1

7
7
7
8
12
12
13
14
65
67
70
85
96
119
121
125
133
137
139
147
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
ที่ตั้ง
8 ซอยกาญจนาภิเษก 007 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
0-2804-2171-2
โทรสาร
0-2804-2173
Website
www.technologyyanyont.com
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็น
ต้นมา
ในเบื้ องต้ นวิ ทยาลั ยได้ รั บอนุ ญาตให้ จั ดการเรี ยนการสอนหลั กสู ตร ปวส. รอบเช้ าและรอบบ่ ายของ
กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามหลักสูตรปกติ มีอาคารเรียน โรงฝึกงานและอาคารประกอบรวม 5 หลังบน
พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกหนึ่งหลัง เมื่อ พ.ศ. 2550 และได้รับ
อนุญาตเปลี่ยนการเรียนการสอนจากหลักสูตรปกติ เป็นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจนถึงปัจจุบัน
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 สาขาวิ ช าเทคนิ ค เครื่ อ งกล สาขางานเทคนิ ค ยานยนต์ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ปรัชญา
ทักษะเลิศ เทิดคุณธรรม ผู้นาทวิภาคี
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระบบทวิภาคี มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและประสานการทางาน
กับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลด้านช่างยนต์ ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน มี
งานทาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม ดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
3. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อเป็น แนวทางพัฒนาการเรียน
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การสอนด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ
4. บริหารงานทวิภาคีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยประสานความร่วมมือให้ผู้เรียน
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5. ให้บริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อการพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนทุกคน
อัตลักษณ์ของนักศึกษา
รู้จริง ปฏิบัติได้ กิจนิสัยดี
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
จานวนบุคลากร
1. ผู้รับใบอนุญาต
2. ผู้อานวยการ
3. ครูประจา
4. ครูพิเศษ
4. บุคลากรทางการศึกษา
5. บุคลากรสนับสนุน
รวม
จานวนนักศึกษา

2,370 คน

1
1
51
33
18
15
119

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(สารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)

งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ปีการศึกษา 2558 จานวน

40,706,616

บาท

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
สภาพการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา)
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การพัฒนาคุณภาพ
ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ มีการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ โดยมีการ
แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อร่ ว มกัน ด าเนิน การให้ มี ระบบการบริ ห ารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการทางานอย่างมีทิศทาง ได้ดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ดาเนินงาน PDCA คือ
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 จัดประชุมชี้แจง
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทางาน
1.3 ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมรับความรู้ภายนอก
1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
2.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่
2.2 กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2.3 จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา โดยกาหนดแนวทาง / เวลา / งบประมาณ /
ผู้รับผิดชอบ
2.4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาให้การสนับสนุนทรัพยากร
2.6 ฝ่ายบริหารจัดนิเทศทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
3.1 จัดทาเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
3.2 จัดการตรวจสอบ / เก็บข้อมูลตามรายการ
3.3 ใช้การวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
3.4 แปลความหมายเพื่อทราบผลพร้อมสรุปผล
4. ขั้นนาผลไปปรับปรุง (Act)
4.1 เสนอผู้บริหารตรวจสอบประเมิน
4.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
4.3 เตรียมวางแผนระยะต่อไป
4.4 จัดทารายงานส่งต้นสังกัด
การตรวจติดตามคุณภาพ
วิท ยาลั ย มี การติ ด ตามควบคุ มคุ ณภาพ โดยแต่ งตั้ งกรรมการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา
ภาพรวมและประจาตัวบ่งชี้ การตรวจติดตามคุณภาพ มีการกาหนดปฏิทินกรอบการดาเนินงาน มีเครื่องมือใน
การตรวจติดตามคุณภาพการดาเนินการทุกกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือกากับติดตามที่หลากหลาย มีการนาผล
จากการเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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การประเมินคุณภาพ
วิทยาลั ยมีการประเมินคุณภาพภายใน มีการนาผลการประเมินมาจัดทาเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง ในทุกกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ และประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยใช้
ตัว แทนจาก 3 ภาคส่ ว น คื อ มหาวิท ยาลั ย ที่มี ความเชี่ ยวชาญด้ านเทคโนโลยีแ ละอุต สาหกรรม ตัว แทน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน ตัวแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ สรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรายงาน
แล้วเทียบเคียงกับเกณฑ์อาชีวศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
1. ระดับตัวบ่งชี้
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก
จานวน
28
ตัวบ่งชี้
ระดับดี
จานวน
4
ตัวบ่งชี้
ระดับพอใช้
จานวน
ตัวบ่งชี้
ระดับต้องปรับปรุง
จานวน
1
ตัวบ่งชี้
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จานวน
ตัวบ่งชี้
รวมจานวน
33
ตัวบ่งชี้
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ระบุผลการตัดสินตามเกณฑ์การประเมิน จานวน 1 ตัวบ่งชี้
รวมทั้งสิ้นจานวน
34
ตัวบ่งชี้
2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 32 มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 1 มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา
() ผ่านเกณฑ์การประเมิน
( ) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
จุดเด่น
1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาในระบบทวิ
ภาคี มี ห น่ ว ยงานคื อ งานประสานสถานประกอบการ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปสถาน
ประกอบการ จัดครูเป็นทีมเพื่อออกไปติดตามนิเทศนักศึกษา มีการสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินใน
หลายรูปแบบ ให้สถานประกอบการประเมินนักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม การ
ทางานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนางานและความสามารถในวิชาชีพ เป็นต้น จากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สรุป
ได้ว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานครบทุกแห่งร้อยละ 100 มีการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาก
การสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ พบว่า จานวนนักศึกษาร้อยละ 97.00 สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมกับนักศึกษาระบบทวิภาคี
โดยร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาข้อสอบ มีการหาค่าความสอดคล้องตามหลักสถิติ ให้ข้อสอบเกิด
ความเป็นมาตรฐาน ให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาทุกคนเข้าสอบ
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ผล
การประเมินตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 97.73 ระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จัดการศึกษา ระบบทวิภาคี ให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างกาลังศึกษาอยู่ เมื่อสาเร็จ
การศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน บรรจุนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานทุก
คน นักศึกษาบางคนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้มีการจัดทาแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูล เมื่อมารับ
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน และจัดเก็บข้อมูลจากการขอตรวจสอบวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างๆ
4. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการสอนในระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิค
ยานยนต์สาขาเดียว การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการ นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงในสาขางาน
ยานยนต์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและอื่นๆอย่างรวดเร็ว มีการประสานกับสถานประกอบการ
จัดทาโครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เป็นต้น
5. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดอบรมครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ให้จัดทาบันทึกหลังการสอน และมี
การนิเทศติดตามผลการสอนของครูทุกคน ทุกภาคเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศ
6. ระดั บ คุ ณภาพในการฝึ กงาน เกณฑ์ก ารตั ดสิ น อยู่ ในระดั บคุ ณ ภาพ ดี มาก เนื่อ งจากวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้คัดเลือกสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อส่งนักศึกษา
เข้าฝึ กงาน ก่อนส่งนั กศึกษาเข้าฝึ กงานได้จัดทาโครงการฝึ กอบรมนักศึกษาใหม่ ระหว่างนักศึกษาฝึ กงาน
ในสถานประกอบการ ได้จัดทากิจกรรมนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ กิจกรรมวัดและประเมินผลการ
ฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อนาผลการดาเนินการไปพัฒนาการฝึกงานในปีการศึกษาต่อไป
7. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดทาโครงการบริหารความเสี่ยงไว้
ในแผนปฏิบั ติการประจ าปี แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มีการประชุมเพื่อการดาเนินงานร่ว มกัน
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง จัดทาคู่มือดาเนินการ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการที่เชื่อมโยงอื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก / กิจกรรมกาหนดเครือข่ายสถานประกอบการ /
ผู้ปกครอง กิจกรรมสารวจพื้นที่ / ปัจจัยเสี่ยงในระยะ 1 กิโลเมตร / กิจกรรมทาความสะอาด / ทาชุมชนให้น่า
อยู่ และการจั ดหาทุน ให้ นั กศึกษา จากการดาเนินการโครงการและกิจกรรมที่เชื่อมโยง พบว่า วิทยาลั ย
เทคโนโลยียานยนต์สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ควบคุม
ได้และไม่มีผลกระทบเชิงลบทั้งต่อองค์กร บุคลากร และนักศึกษา
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8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดการอบรมพัฒนา
ภายในวิทยาลัย ด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีวิทยากรภายในวิทยาลัย เช่น การจัดทา
การเขียนแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การจัดทาหลักสูตรรายวิชา การทาวิจัยในชั้นเรียน การอบรมการ
สอนรายวิชาคานวณวิศวกรรม การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่อาเซียน เป็นต้น ส่งครูและบุคลากรเข้า
รั บ การอบรมจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ส่ ง ครู เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ โดยมอบทุ น การศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล ทาโครงการ/กิจกรรมเกลียวสัมพันธ์ประจาปี กิจกรรมส่ งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดชมรมกีฬาและ
นันทนาการ ส่งรายชื่อครูดีเด่นและผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูของทุกปี เป็นต้น
9. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ได้ทาความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านยานยนต์ร่วมกันจัดการศึกษา นักศึกษาเรียนวิชา
ภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการจานวน 589 แห่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นครูสอน มีวัสดุ อุปกรณ์ของจริงใช้ใน
การฝึกปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยสถานประกอบการร่วมกับวิทยาลัย
10. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ เช่น
โครงการส่งเสริมกีฬาช่วงเรียนปรับพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล ปิงปอง แบดมินตัน เป็นต้น
โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในวิทยาลัย กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา กิจกรรมกีฬาแบดมินตัน กิจกรรมการปั่นจักรยาน เป็นต้น
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558
ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
ที่ตั้ง 8 ซอยกาญจนาภิเษก 007 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2804-2171-2
โทรสาร 0-2804-2173
Website www.technologyyanyont.com E – mail technology_yanyont@hotmail.com
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา - เขต - /สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
2.1 สภาพสังคมของชุมชน รอบบริเวณวิทยาลัย เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ถนนวงแหวน
กาญจนาภิเษก
2.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ชุมชนอยู่ในย่านธุรกิจการค้า
2.3 ข้อมูลของผู้ปกครอง พานักอยู่ต่างจังหวัด มากกว่า ร้อยละ 90
3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548
เป็นต้นมา
ในเบื้องต้นวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. รอบเช้าและรอบบ่าย
ของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามหลักสูตรปกติ มีอาคารเรียน โรงฝึกงานและอาคารประกอบรวม 5 หลัง
บนพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกหนึ่งหลัง เมื่อ พ.ศ. 2550 และได้รับ
อนุญาตเปลี่ยนการเรียนการสอนจากหลักสูตรปกติ เป็นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจนถึงปัจจุบัน
ในปี การศึ กษา 2558 วิทยาลั ยเทคโนโลยี ยานยนต์ ได้ ด าเนิ นการปรับปรุ งและพัฒนาหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (หน้าถัดไป)
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

- งานหลักสูตรและการสอน
- วิชาพืน้ ฐาน
- วิชาชีพ
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานทะเบียนนักศึกษา
- งานรับและจาหน่ายนักศึกษา
- งานสื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
- งานนิเทศการเรียนการสอน
- งานส่งเสริมเผยแพร่วิชาการแก่ชมุ ชน

- งานการเงิน/การบัญชี
- งานทะเบียน/สารบรรณ
- งานเอกสารการพิมพ์
- งานพัสดุ/ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ
- งานอาคารสถานที่
- งานประชาสัมพันธ์
- งานบุคลากร

- งานกิจการนักศึกษาและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/โครงการพิเศษ
- งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก
- งานอาจารย์ที่ปรึกษา
- งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและพัฒนาวินัย

- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพ
- งานวิจัยและพัฒนา
- งานสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน
-งานประสานสถานประกอบการ
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
นายภิญโญ
ภิรมย์
นายสมพล
บุญวิไล
นายสมศักดิ์
รุ่งทรัพย์พาณิชย์
นายสุรชัย
อุ่ยสันติวงศ์
พันเอกยุทธนา
สนั่นนาม
นางนงนุช
ขุนทอง
นางสาวเยาวรักษ์ ภิรมย์
นายสกล
วงศ์เดชเสรีกุล

ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระยะเวลาการดารง ตาแหน่ง
8
3
8
8
2
8
7
6

5.2 ผู้รับใบอนุญาต ชื่อ – สกุล นายภิญโญ ภิรมย์
โทรศัพท์ 0-28042171-2 E- mail technology_yanyont@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด คอ.ม สาขา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2548
5.3 ผู้จัดการ ชื่อ – สกุล นายภิญโญ ภิรมย์
โทรศัพท์ 0-28042171-2 E- mail technology_yanyont@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด คอ.ม สาขา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2548
5.4 ผู้อานวยการ ชื่อ – สกุล นางสาวเยาวรักษ์ ภิรมย์
โทรศัพท์ 0-28042171-2 E- mail technology_yanyont@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2552
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6. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
ใบประกอบ
วิชาชีพ

1

-

-

1

-

-

ผู้จัดการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้อานวยการ

1

1

-

1

-

-

1

-

-

ครู

84

51

33

40

44

-

12

63

9

18

18

-

4

14

-

-

12

6

15

15

-

-

-

-

-

-

15

119

86

33

44

58

-

18

75

31

บุคลากร
ทางการศึกษา
บุคลากร
สนับสนุน
รวม

ต่ากว่าปริญญา
ตรี

-

ปริญญาตรี

1

ปริญญาโท

1

มี

ผู้รับใบอนุญาต

ครูพิเศษ

จานวน
(คน)
ครูประจา

ประเภท
บุคลากร

ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา

ไม่มี

สถานภาพ
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จาแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน

ต่ากว่าปริญญา
ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

ไม่มี

ครูพิเศษ

จานวน
(คน)
ครูประจา

สาขาวิชา/สาขางาน

ใบประกอบ
วิชาชีพ
มี

สถานภาพ

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

84

51

33

40

44

-

12

63

9

84

51

33

40

44

-

12

63

9

สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
รวม

7. จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
(ปีทจี่ ัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
หลักสูตร/ประเภทวิชา
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวส.
2,370 คน
ปวส. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ชั้นปี

รวม

1

2

3

1,264

1,106

-

2,370

1,264

1,106

-

2,370
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในรอบปีการศึกษา)
1. นายอนุรักษ์ โพธิ์ทอง ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และ นายอภิเชษฐ์
รุ่งเรือง ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2. นายเทอดศักดิ์ สุขคง ได้รับเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
9. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปเป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา
ทักษะเลิศ เทิดคุณธรรม ผู้นาทวิภาคี
1.2 วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระบบทวิภาคี มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและประสานการ
ทางานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลด้านช่างยนต์ที่ มีศักยภาพในการแข่งขัน
มีงานทาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.3 เอกลักษณ์
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนทุกคน
1.4. อัตลักษณ์
รู้จริง ปฏิบัติได้ กิจนิสัยดี
2. แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
(วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดพิมพ์ แผนปฏิบัติการประจาปี หน้าถัดไป)
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รายละเอียดงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :

พัฒนาระบบงานวิชาการให้ ได้ มาตรฐาน พัฒนาหลักสู ตร
กระบวนการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล
ทั้งรายวิชาสามัญและวิชาชีพ
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1. กิจกรรมบริ การวิชาการ

หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่จะมีการปฏิรูปโครงสร้าง และการบริ หารจัดการระบบการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ให้มี
มาตรฐานเทียบได้กบั ระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่ งจะมีการพัฒนาสถานศึกษาโดยขยายระบบทวิภาคี และมีการร่ วมมือจากสถาน
ประกอบการมากขึ้น รวมทั้งมีการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา ทาให้คนต้องการมาเรี ยนสายอาชี วศึกษามากขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยียาน
ยนต์จึงได้จดั กิ จกรรมการฝึ กอบรมทางด้านวิช าการเกี่ ย วกับ ช่ า งยนต์เบื้ องต้นให้กบั นักเรี ย นในระดับ มัธยมศึ กษาที่ มี ความต้องการที่ จะเข้า มาศึ กษาต่ อในระดับ
อาชีวศึกษา ให้มีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่างยนต์ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นกั ศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษามีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับทางด้านช่าง
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

26,000 บาท

อ.สยาม
และครู วชิ าชีพ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- กิจกรรมอบรมวิชาชีพช่างยนต์
- กิจกรรมมอบสื่ อการสอนชุด
สาธิตระบบรองรับ น้ าหนักแบบ
ปี กนกคู่

1 โรงเรี ยน
16

รวม

26,000 บาท
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2. กิจกรรมบริ การวิชาชี พ

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีนโยบายพัฒนาด้านการบริ การทางด้านวิชาการทั้งแก่ นกั ศึกษาในโรงเรี ยนและประชาชนทัว่ ไป โดยเพื่อที่จะเสริ มสร้างความรู้
ทางด้านวิชาการด้านยานยนต์ โดยครู และนักศึกษาผูม้ ีประสบการณ์ ทางด้านยานยนต์มาเผยแพร่ ความรู ้ ให้กบั ประชาชนเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจและสามารถนาไป
ปฏิ บตั ิในชี วิตประจาวันได้ ดังนั้นจึงได้จดั ทาโครงการบริ การวิชาชี พสู่ ชุมชน โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เกิ ดความรู ้ และสามารถนาไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ ง และเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีหวั ใจของการบริ การตลอดจนเปิ ดโลกทัศน์เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ที่หลากหลาย จึงควรดาเนิ นการจัดทาโครงการนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เบื้องต้นด้านงานยานยนต์ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
2. เพื่อให้นาความรู ้ที่ได้รับไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีใจรักงานด้านการบริ การและมีวสิ ัยทัศน์ที่ดีต่อวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000 บาท

อ.อนุรักษ์
และครู วชิ าชีพ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- กิจกรรมบริ การวิชาชีพ
ชุมชน
ละแวก
สถานศึกษา

16

รวม

10,000 บาท

18

3. กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางานเกียร์ อตั โนมัติ

หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จึงได้จดั กิจกรรมการอบรมรายวิชางานเกียร์ อตั โนมัติข้ ึน ซึ่ งเป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคโลกาภิวฒั น์ ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนของครู
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชา
500 บาท

งานเกียร์ อตั โนมัติ
ครู วชิ าชีพ

14

รวม

500 บาท

อ.สกล
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4. กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จึงได้จดั กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศขึ้น ซึ่ งเป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวฒั น์ ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนของครู
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ในรายวิชาเครื่ องยนต์สันดาปภายในเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

500 บาท

อ.อภิเชษฐ์
อ.จิตติยทุ ธ์

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชา
เครื่องทาความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ
ครู วชิ าชีพ

14

รวม

500 บาท
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5. กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ
หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จึงได้จดั กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุข้ ึน ซึ่ งเป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคโลกาภิวฒั น์ ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนของครู
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ในรายวิชาเครื่ องยนต์สันดาปภายในเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชา
500 บาท

ความแข็งแรงของวัสดุ
ครู วชิ าชีพ

14

รวม

500 บาท

อ.สกล
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6. กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางานส่ งถ่ ายกาลัง
หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จึงได้จดั กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางานส่ งถ่ายกาลังขึ้น ซึ่ งเป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคโลกาภิวฒั น์ ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนของครู
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ในรายวิชาเครื่ องยนต์สันดาปภายในเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชา
500 บาท

ความแข็งแรงของวัสดุ
ครู วชิ าชีพ

14

รวม

500 บาท

อ.สกล

22

7. กิจกรรมการอบรมพัฒนาด้ านภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารในการเตรียมความพร้ อมสู่ อาเซียน

หลักการและเหตุผล
การเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศมี ความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในปั จจุ บ นั เนื่ องจากในปี พุ ทธศัก ราช 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นที่ต่างภาษา ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั การอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครู มีความรู ้ ทักษะ ในเรื่ องของภาษาอังกฤษที่จะใช้ติดต่อสื่ อสารในชีวติ ประจาวันและนาไปถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครู มีความรู ้ ทักษะ ในการสื่ อสารด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรี ยมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษของครู เพื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมการอบรมพัฒนาด้ าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในการ
เตรียมความพร้ อมสู่ อาเซียน

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

อ.สุพรรณ
อ.สุจินดา
15

รวม

-

23

8. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
หลักการและเหตุผล
การศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในปั จจุบนั เป็ นการศึกษาที่ยงั ไม่ได้รับความสนใจเข้าศึกษาต่อ จึงทาให้ขาดแคลนแรงงานทางด้านสายอาชีพเป็ นอย่างมาก เพราะ
นักศึกษาที่จบสายอาชี พมีจานวนน้อ ย และระบบการประเมินคุ ณภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงานยังไม่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ดังนั้นสถาบันทดสอบการศึกษา
แห่ งชาติ (สทศ.) จึงได้พฒั นาเครื่ องมือวัดและประเมินผลคุ ณภาพนักศึ กษาในสายอาชี วศึ กษา และดาเนิ นการสอบเพื่อให้โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับอาชี วศึกษามี
มาตรฐานเดียวกัน วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้จดั ส่ งนักศึกษาเข้ารับการทดสอบเชิ งวิชาการทางการศึกษาแห่ งชาติ (V-NET)
ขึ้นเพื่อเป็ นการทดสอบความรู ้ของนักศึกษา และนาผลที่ได้จากการทดสอบไปปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทดสอบความรู ้และความคิดของนักศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
2. เพื่อนาผลสอบไปใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

โครงการการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)

นักศึกษา
ปวส. 2

ก.ย.

งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

13
รวม

ผู้รับผิดชอบ

-

อ.นงนุช
อ.สกล
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9. โครงการการสั มมนาเพือ่ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ กระบวนการอย่างมีส่วนร่ วม
หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมต้องเป็ นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั โครงการการสัมมนาเพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการ
อย่างมีส่วนร่ วม โดยได้เชิ ญสถานศึกษาที่เป็ นภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมอบรมด้วย เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 และเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและสถานการณ์ ในปั จจุบนั
นักศึกษาสามารถนาความรู ้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข และเป็ นคนดีของสังคม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนระบบทวิภาคีในภาคทฤษฎีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
2. เพื่อเป็ นการรับฟังการเสนอแนะจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าเรี ยนภาคปฏิบตั ิให้เกิดคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

โครงการการสัมมนาเพือ่ การพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้ กระบวนการอย่ างมี ตัวแทน
สถานศึกษ
ส่ วนร่ วม
าอย่างน้อย
6 แห่ง

11,000 บาท
อ.นงนุช
อ.ชลทิพย์

14

รวม

11,000 บาท
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10. กิจกรรมการอบรมการจัดทาแผนการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ
หลักการและเหตุผล
การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้นสิ่ งที่เป็ นหัวใจสาคัญ คือ การปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ ซึ่ งเครื่ องมือที่สาคัญที่ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนเกิดประสิ ทธิ ภาพคือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั การอบรมการจัดทา
แผนการเรี ยนรู ้ ข้ ึ นให้ ก ับครู ผูส้ อน เพื่ อให้ ครู มี ความรู ้ ความเข้าใจในการเขี ยนแผนการเรี ยนรู ้ และสามารถนาความรู ้ ที่ ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจการเขียนแผนการเรี ยนรู้
2. เพื่อให้ครู สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมการอบรมการจัดทาแผน
การเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ

4,000 บาท
ครู ทุกท่าน

อ.สกล

1

รวม

4,000 บาท
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11. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาชี พครู
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดแนวทางการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 24 (5) ความว่า “ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการสอน และอานวยความสะดวก หรื อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และมีความรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ” ซึ่ งการศึกษานั้นเป็ นเครื่ องมือสาคัญของการพัฒนาคน
ให้มีความรู้ และปั ญญา โดยมีครู เป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยน ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั กิ จกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาชี พครู ข้ ึน เพื่อให้ครู มี
ความรู ้ความสามารถจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ รู ้จกั ค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ ๆ ทั้งที่วทิ ยาลัย ที่บา้ น และชุมชน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพเชิ งวิชาการของครู ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์และองค์ความรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อเสริ มสร้างให้ครู เป็ นผูท้ ี่มีวนิ ยั คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู

ผูช้ ่วยครู
ทุกท่าน

500 บาท
14
รวม

500 บาท

อ.สกล
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12. กิจกรรมการอบรม “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้ วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง
พุทธศักราช 2557”
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดให้สถานศึกษาอาชี วศึกษาทุกแห่ งดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตรใหม่ พุทธศักราช 2557 โดย
ก าหนดให้เริ่ ม ใช้ต้ งั แต่ ปี การศึ ก ษา 2558 เป็ นต้นไปนั้น และหน่ วยงานต้นสั ง กัดได้มี ก ารจัดการอบรมให้ค วามรู ้ ก ับ สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ด้วย ซึ่ งฝ่ ายวิชาการวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่ วมอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้วเสร็ จตามกาหนด จึงเห็นควรให้นาความรู ้ที่ได้จากการอบรมกลับมาจัดกิจกรรมการอบรม
ขยายผล และเห็ นควรเชิ ญวิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรีเข้าร่ วมอบรมในครั้งนี้ ดว้ ย เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยในเครื อได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนการ
สอนสาหรับหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 และนาไปพัฒนาการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ และทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
2. เพื่อให้ผูเ้ ข้าอบรมปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557ได้อย่างถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

-

- การอบรมขยายผลให้ ความรู้
ครู ทุกท่าน

อ.นงนุช

14

รวม

-
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13. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หลักการและเหตุผล
การนิ เทศการศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครู ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการ
เรี ยนการสอนจึงเป็ นกระบวนการในการแนะนาช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ตามศักยภาพ ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญดังกล่ าวจึงได้จดั ให้มีการนิ เทศการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนแก่ ครู ผูส้ อน เพื่อเป็ นการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนของครู ในด้านทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่ องทันต่อเหตุการณ์ และนามาพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนของครู สู่ การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์
2. เพื่อนาผลการนิเทศมาพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

-

- กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
ครู ทุกท่าน

อ.สกล

14

รวม

-
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14. กิจกรรมการสอบข้ อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษากาหนดให้ผทู ้ ี่จะสาเร็ จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นการทดสอบความรู ้
ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าววิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้
จัดทาการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กบั ผูเ้ รี ยนที่จะสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดระยะเวลา เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
2. เพื่อเป็ นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาชีพของนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- กิจกรรมการสอบข้ อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

นักศึกษา
ปวส.2

อ.สกล

8

รวม

-
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15. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพือ่ เตรียมสอบ V-NET
หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (สอศ.) ร่ วมกับสถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (สทศ.) กาหนดให้มีการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อทดสอบความรู ้ ความคิด และสมรรถนะของนักศึกษาสายวิชาชี พขึ้น อีกทั้งผลสอบยังนาไปปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพทางการ
เรี ยนการสอนของสถานศึกษาอีกด้วย ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้จดั กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนเพื่อเตรี ยมสอบ VNET ขึ้น เป็ นการทบทวนความรู ้ในแต่ละวิชาให้แก่นกั ศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้รับไปเตรี ยมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V-NET) ต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมแก่นกั ศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชี วศึกษา(V-NET)
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ และมีแนวทางในการทาข้อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น อาชีวศึกษา(V-NET)
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพือ่ เตรียมสอบ V-NET
นักศึกษา
ปวส.2

อ.สกล

12
รวม

-
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :

สร้ างความเข้ มแข็งในระบบงานบริหารทรัพยากรเพือ่ ให้
การจัดการศึกษามีความคล่ องตัวและสร้ างภาพลักษณ์
ที่ดขี องวิทยาลัย
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1. กิจกรรมทัศนศึกษา “เกลียวสั มพันธ์ ”
หลักการและเหตุผล
การพักผ่อนประจาปี เป็ นกิจกรรมที่แต่ละองค์กรจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีให้กบั บุคลากรภายในองค์กร เสริ มสร้างความรู ้ และรวมไปถึงเป็ นการสร้างขวัญ
และกาลังใจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร/เกิดการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั กิจกรรมเกลียวสัมพันธ์ วทย.
ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ มีความสามัคคี เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้วย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
2. เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู ้ และได้พกั ผ่อนจากการไปทัศนาจรระหว่างการเดินทาง
3. เพื่อเป็ นสวัสดิการให้กบั คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

30,000 บาท

อ.สราวุธ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมทัศนศึกษา
“เกลียวสัมพันธ์ ”
- ค่าเช่ารถทัวร์ไป - กลับ
- ค่าที่พกั อาหารและเครื่ องดื่ม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บุคลากร
ทุกท่าน

115,000 บาท

14

2,500 บาท

รวม

150,000 บาท
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2. กิจกรรมทาบุญสั งสรรค์ วันปี ใหม่
หลักการและเหตุผล
สื บเนื่ องจาก ทุกสิ้ นปี จะมีการจัดกิ จกรรมทาบุญสังสรรค์วนั ขึ้นปี ใหม่ เพื่อเป็ นการอนุ รักษ์วฒั นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี โดยเป็ นการจัด
กิจกรรมทาบุญตักบาตรในเทศกาลปี ใหม่ และสันทนาการ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมสังสรรค์เฉลิ มฉลองกับเทศกาลส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ทาให้
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากรในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงาม
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

115,000 บาท

อ.อัญชลี

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมทาบุญสังสรรค์ วนั ปี ใหม่

บุคลากร
ทุกท่าน

14
รวม

115,000 บาท
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3. กิจกรรมส่ งเสริมกีฬาครู
หลักการและเหตุผล
การเล่นกีฬานั้นถือเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยส่ งเสริ มให้ทุกคนใช้เวลาว่างหลังจากเรี ยน ทางาน หรื อทาสิ่ งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ท้ งั ยังทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ และมีความสัมพันธ์ที่ดียงิ่ ขึ้น นอกจากนี้การเล่นกีฬานั้นยังช่วยให้ห่างไกลจากสิ่ งเสพย์ติด และช่วยให้มีสุขภาพที่ดีเนื่องจากการออกกาลังกายอีกด้วย
ดังนั้นเพื่อเป็ นการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั โครงการกีฬาและนันทนาการ
ให้ครู และบุคลากรขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตของครู และบุคลากร
2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000 บาท

อ.ปรี ชา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมส่ งเสริมกีฬาครู

บุคลากร
ทุกท่าน

7
รวม

10,000 บาท
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4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
หลักการและเหตุผล
ข้อควรคานึงประการหนึ่งในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัย คือ ความประหยัดและความคุม้ ค่า ดังนั้นการจัดภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมวิทยาลัย
ให้เหมาะสม ถือเป็ นภารกิจที่ตอบสนองกิจกรรมดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งเป็ นการส่ งเสริ มการร่ วมอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดสภาพอาคารสถานที่และภูมิทศั น์ในวิทยาลัยให้เหมาะสม สวยงาม
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
- ปรับภูมิทศั น์รอบ ๆ เสาธง
- ต่อเติมอาคารฝึ กงานตัวถังและสี
- ต่อเติมหลังคาอาคารเอนกประสงค์

บริ เวณ
ภายใน
วิทยาลัย

6

1,595,225 บาท

รวม

1,595,225 บาท

อ.อภิเชษฐ์
และงานอาคาร
สถานที่
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5. โครงการสุ ขภาพดี ชี วติ มีสุข
หลักการและเหตุผล
การดูแลและเอาใจใส่ ต่อสุ ขภาพเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง การมีสุขภาพที่ดียอ่ มก่อให้เกิดความพร้ อมในการปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิ ทธิ ภาพ
และมีคุณภาพ ซึ่ งการมีสุขภาพที่ดีเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพที่ดีดว้ ย วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้ร่วมมือกับสาธารณสุ ขบางแค และโรงพยาบาลบางปะกอก
8 ในการตรวจสุ ขภาพและฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ ยงของการระบาดของโรคและเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีดว้ ย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความใส่ ใจในสุ ขภาพร่ างกาย
2. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม
- กิจกรรมตรวจเลือดวัดน้ าตาล
และไขมัน

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

บุคลากร
ทุกท่าน

14

รวม

-

อ.ชลทิพย์
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6. โครงการอบรมบุคลากรใหม่
หลักการและเหตุผล
องค์กรที่มีการดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นจาเป็ นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะ ความคิด มีการริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการ
ปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ มีจิตสานึ กที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้เห็ นความสาคัญของบุ คลากรจึงได้จดั การอบรม
บุคลากรใหม่ข้ ึน เพื่อเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ มีความรัก ความสามัคคี เอื้อประโยชน์ต่อกันในการปฏิบตั ิงาน สามารถปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทราบนโยบายการบริ หารงาน การจัดการศึกษา ตลอดจนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
2. เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้เข้าใจแนวทางในการปฏิบตั ิ รู ้ระเบียบวินยั สิ ทธิ ประโยชน์ สวัสดิการ และพัฒนาตนเองในการทางานได้อย่าง
เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

โครงการอบรมบุคลากรใหม่
- กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
- กิจกรรมงานสถานประกอบการ
- กิจกรรมงานประกันคุณภาพ/
การเขียนโครงการ
- กิจกรรมการใช้ฐานข้อมูลใน
การค้นข้อมูลนักศึกษา

บุคลากร
ใหม่ทุก
ท่าน

งานบุคลากร
14

1,000 บาท

รวม

1,000 บาท
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7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้ อมูล
หลักการและเหตุผล
ฐานข้อมูลเป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทาให้ผใู ้ ช้สามารถใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่ วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล
และยังสามรถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่ อถือได้ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกาหนดระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้จดั ให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่ อง การใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขึ้น ซึ่ งผลจากการอบรมครั้งนี้จะส่ งผลให้บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงในระบบสารสนเทศของสถานศึกษาได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ขอ้ มูลมีความเชื่ อมโยงกันสะดวกต่อการบริ หารจัดการของสถานศึกษา
2. เพือ่ ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้มีความรู ้ ความเข้าใจและมีการใช้งานระบบฐานข้อมูลให้มีประโยชน์อย่างสู งสุ ด

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูล

บุคลากร
ทุกท่าน

10

1,000 บาท
รวม

1,000 บาท

งานบุคลากร
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ส่ งเสริมระบบงานกิจการนักศึกษาด้ วยรู ปแบบ
ที่หลากหลาย ดูแลให้ คาปรึกษานักศึกษาภายในวิทยาลัย
และสถานประกอบการ
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1. กิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งเป็ นวันที่ประชาชนชาว
ไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เพื่อถวายเป็ นราชสักการะต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และกาหนดวันนี้เป็ น “วันพ่อแห่งชาติ”
ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติข้ ึน เพื่อเป็ นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็ นการทาความดีถวายพ่อหลวง และเป็ นการระลึกถึงพระคุณของพ่อผูใ้ ห้กาเนิ ด
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็ นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3. เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดีงามของชาติให้ดารงสื บต่อไป

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

อ.สราวุธ และ

กิจกรรมวันพ่ อแห่ งชาติ
- ค่าดอกไม้ธูปเทียน

นักศึกษา

- ค่าจัดสถานที่

ปวส.1-2

รวม

ก.ย.

งบประมาณ

5,6

1,000 บาท
500 บาท
1,500 บาท

งานกิจการ
นักศึกษา
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2. กิจกรรมวันแม่ แห่ งชาติ
หลักการและเหตุผล
วันแม่แห่ งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิ งหาคมของทุกปี เป็ นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ สัญลักษณ์ที่ใช้ใน
วันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่ งมีสีขาวบริ สุทธิ์ ส่ งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรี ยบได้กบั ความรักอันบริ สุทธิ์ ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวนั
เสื่ อมคลาย เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติและ สานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังได้ทรงปฏิบตั ิ พระราชกรณี ย
กิจและปรากฏในพระราชดาริ ของพระองค์ อันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กบั พสกนิ กรชาวไทย ดังนั้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี คณะครู และนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั กิจกรรมวันแม่แห่งชาติข้ ึน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผูเ้ ป็ นมารดาซึ่งเป็ นผูม้ ีพระคุณ
3. เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดีงามของชาติให้ดารงสื บต่อไป

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

กิจกรรมวันแม่แห่ งชาติ
- ค่าดอกไม้ธูปเทียน

นักศึกษา

- ค่าจัดสถานที่

ปวส.1-2

รวม

5,6

ก.ย.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

อ.สราวุธ และ
1,000 บาท งานกิจการ
นักศึกษา
500 บาท
1,500 บาท
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3. กิจกรรมธรรมะ 1-2
หลักการและเหตุผล
การอบรมศีลธรรมให้กบั นักศึกษาเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถดารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข ตลอดจนเป็ นที่ยอมรับ
จากครอบครัว เพื่อนบ้าน ที่ทางาน และในสถานศึกษาแล้วนั้น ยังเป็ นแนวทางที่นกั ศึกษาจะต้องนาหลักศีลธรรมไปใช้ในการศึกษาเล่าเรี ยนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การดารงชีวติ
วัตถุประสงค์ 1. นักศึกษานาหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
2. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางป้ องกันการใช้ยาเสพติด
การเล่นการพนัน การทะเลาะวิวาทและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร
3. นักศึกษานาความรู้จากการฟังบรรยายธรรมไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง
4. นักศึกษาทากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ได้ถูกต้องยิง่ ขึ้น
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

กิจกรรมธรรมะ 1-2

นักศึกษา
ปวส.1-2

ก.ย.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

22,000 บาท
อ.สราวุธ
และงานกิจการ
นักศึกษา

5,6

รวม

22,000 บาท
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4. กิจกรรมวันไหว้ ครู
หลักการและเหตุผล
พิธีไหว้ครู เป็ นพิธีที่แสดงถึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงามของคนไทยที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน ซึ่ งแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณเคารพนับถือต่อครู ผู้
ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ให้แก่นกั ศึกษา เป็ นการสร้างความเป็ นสิ ริมงคลให้กบั นักศึกษาในการศึกษาหาความรู ้ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต ทั้งยังเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู และนักศึกษา ก่อให้เกิดการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม นาไปสู่ ความสามัคคีปรองดองต่อเพื่อนนักศึกษารุ่ นพี่และรุ่ นน้อง
จากเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั พิธีไหว้ครู ข้ ึน เพื่อให้นกั ศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ทั้งเป็ นการสื บสานประเพณี การไหว้
ครู ดารงสื บต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสื บสานวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดีงามของไทยให้ดารงสื บต่อไป
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ผปู ้ ระสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ให้แก่ศิษย์
3. เพื่อเสริ มสร้างความผูกพันระหว่างครู และนักศึกษา
4. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับเกียรติบตั ร คนดีศรี ทนย. เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษารุ่ นต่อไป
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

กิจกรรมวันไหว้ ครู
- ไหว้ครู
- มอบเกียรติบตั รคนดีศรี ทนย.

นักศึกษา
ปวส.1-2

ก.ย.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

10,000 บาท
อ.สราวุธ
และงานกิจการ
นักศึกษา

6

รวม

10,000 บาท
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5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ซึ่ งมีความแตกต่างจากระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ระบบปกติ ทั้งด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ การปฐมนิเทศจะช่วยให้นกั ศึกษามีความพร้อมเข้าใจในการปฏิบตั ิตนและสร้างทัศนคติที่ดี ด้วย
เหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็ นการแนะนาแนวทางในการเรี ยน การปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็ น
การช่ วยให้นักศึกษาเกิ ดความพร้ อมเพื่อเผชิ ญกับสถานการณ์ ใหม่ ๆ ทั้งด้านการเรี ยนและความเป็ นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็ นการแนะนาผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ให้
นักศึกษาใหม่ได้รู้จกั ด้วย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นกั ศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทราบถึงวิธีการสอน การให้บริ การ กฎระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการและ
ข้อมูลพื้นฐานให้แก่นกั ศึกษาใหม่
3. เพื่อให้นกั ศึกษาคุน้ เคย สร้างสัมพันธภาพและเกิดทัศนคติที่ดีต่อคณะครู และสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

นักศึกษา
ปวส.1

ก.ย.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

36,000 บาท
6

อ.นงนุช
รวม

36,000 บาท
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6. กิจกรรมวันสาเร็จการศึกษา
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั การแข่งขันทางธุ รกิ จได้ทวีความเข้มข้นขึ้น นักศึกษาที่จะจบใหม่จะต้องเตรี ยมตัวให้พร้ อมกับการแข่งขันในภาวะปั จจุบนั ซึ่ งจะส่ งผลให้นกั ศึกษา
มีโอกาสประสบความสาเร็ จในชีวติ และก้าวหน้าในการทางานมากขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์เป็ นสถาบันการศึกษาหนึ่ งที่สร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ ประกอบ
ไปด้วย ความรู ้ทางวิชาการ วิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรม และตระหนักถึ งความสาคัญต่ออนาคตของนักศึกษาที่จะจบการศึกษา การจัดกิจกรรมวันสาเร็ จการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จึงเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษาได้มีความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อตัดสิ นใจในแนวทางการศึกษาต่อ หรื อแนวทางในสาขา
งานที่นกั ศึกษาสนใจ รวมทั้งทาให้นกั ศึกษาเกิดความภาคภูมิใจต่อสถานศึกษา ซึ่ งจะส่ งผลให้ นักศึกษาที่จะจบการศึกษา สามารถก้าวเข้าสู่ วิชาชี พ หรื อศึกษาต่อได้
อย่างมัน่ ใจและประสบความสาเร็ จในอนาคต
วัตถุประสงค์

1. เพื่อแนะนาแนวทางในการศึกษาต่อ/การทางาน/การดาเนินชีวติ ให้ประสบความสาเร็ จหลังจบการศึกษา
2. เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีจิตสานึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมจะรับใช้สังคมต่อไป
3. เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และได้นาข้อคิดที่ดีไปปฏิบตั ิ เพื่อความเจริ ญในอนาคต

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

กิจกรรมวันสาเร็จการศึกษา
- เข้าแนะแนวทางชีวติ และศึกษา
ต่อ

นักศึกษา
ปวส.2

ก.ย.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

73,500 บาท
6

อ.ชลทิพย์

รวม

73,500 บาท
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7. กิจกรรมการอบรมเรื่อง “การแพร่ ระบาดและอันตรายของยาเสพติดชนิดใหม่ ”
หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปั จจุบนั จัดได้วา่ อยูใ่ นขั้นวิกฤต ซึ่ งการแพร่ ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุ นแรงขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะมีการผลิตยาเสพ
ติดทั้งภายในประเทศและมีการลักลอบนาเข้ามาจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด ถึงแม้จะมีการปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวดและจริ งจัง แต่ก็ไม่ทา
ให้การแพร่ ระบาดของยาเสพติดลดลงแต่กลับทาให้ผผู ้ ลิตได้พฒั นายาเสพติดให้ออกฤทธิ์ ได้แรงขึ้นและทาให้การตรวจพบสารเสพติดในตัวผูเ้ สพตรวจพบได้อยากขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั กิจกรรมการอบรมขยายผลให้ความรู ้ในเรื่ องของการแพร่ ระบาดและอันตรายของยาเสพติดชนิ ดใหม่ ๆ
ขึ้น เพื่อให้ครู มีความรู ้เกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติดชนิ ดใหม่ ๆ และมีแนวทางในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของสารเสพติดภายในสถานศึกษาต่อไปตามนโยบาย
รัฐบาล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจในการป้ องกันและเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการป้ องกันและเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/
งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

- กิจกรรมการดาเนินกิจกรรม
ป้ องกันเฝ้ าระวังปัญหายาเสพติดใน ครู ปกครอง
สถานศึกษา
และงาน
- การอบรมขยายผลให้ความรู ้
พัฒนาวินยั

ก.ย.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

500 บาท
อ.ชู ศักดิ์
และงานพัฒนา
วินัย

14

รวม

500 บาท
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8. โครงการตรวจสุ ขภาพและสารเสพติด
หลักการและเหตุผล
การดูแลสุ ขภาพของผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้นกั ศึกษาพ้นจากภาวะเสี่ ยง

ที่นามาสู่ ปัญหาและเป็ นอุปสรรคอย่างยิง่ ต่อการ

เรี ยน เช่น สารเสพติด การมัว่ สุ ม การพนัน ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย วิทยาลัยจึงได้กาหนดให้มีนโยบายในเรื่ องการป้ องกันความเสี่ ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ซึ่ งจะส่ งผลให้นกั ศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่ งจะนาไปสู่ ความมีคุณภาพ สาเร็ จการศึกษาได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้ องกันปั ญหายาเสพติด
2. เพื่อดาเนินให้นกั ศึกษาเรี ยนจบตามหลักสู ตรกาหนด

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

283,350 บาท

ตรวจสุ ขภาพและสารเสพติด
นักศึกษา
ปวส.1-2

อ.สราวุธ
และงานพัฒนา
วินย

6,7

รวม

283,350 บาท
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9. โครงการบริหารความเสี่ ยงของสถานศึกษา
หลักการและเหตุผล
ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบนั มีโอกาสหรื อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจทาให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสถานศึกษาหรื อไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่สถานศึกษา
วางไว้ ไม่วา่ จะเป็ นด้านความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ตลอดจนด้านการพนันและการมัว่ สุ ม
ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงดาเนิ นโครงการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้มีโอกาสร่ วมคิด ร่ วมวางแผน และร่ วมกันปฏิบตั ิ เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ ยง อย่างมีระบบ ตามความสาคัญดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย
3. เพือ่ ป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงด้านสิ่ งเสพติด
5. เพือ่ ป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงด้านการพนันและการมัว่ สุ ม
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/
โครงการ/งานกิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

2. เพื่อป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงด้านการทะเลาะวิวาท
4. เพือ่ ป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงด้านสังคม
ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
โครงการอื่น

อ.ปรี ชา
อ.ชูศกั ดิ์

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

บริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
ลดความ
เสี่ ยงใน
ภาพรวม 5%

12

รวม

- บาท
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10. กิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้ าใจสู่ การปฏิบัติ ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนวทางการดารงชี วิตและข้อปฏิบตั ิของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน จนถึงระดับประเทศ ซึ่ ง
เป็ นปรัชญาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึงการรู ้จกั พึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผลวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์ จึงเห็ นความสาคัญของเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อนามาใช้ในชี วิตประจาวันและเพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษารู ้ จกั ความพอเพียง โดยสอดแทรกแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตเพื่อสอนให้นกั ศึกษารู ้จกั การใช้ชีวติ อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั

พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. กิจกรรมให้ ความรู้ ทเี่ กีย่ วข้ อง
- จัดป้ ายนิเทศ
- บรรยายหน้ าเสาธง
2. บริหารจัดการและการเรียนการ
สอนตามหลักการทีเ่ หมาะสม

บุคลากร
และ
นักศึกษา
ทุกคน

6

500 บาท

1

-

รวม

500 บาท

อ.ชลทิพย์
อ.สกล
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11. โครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
หลักการและเหตุผล
ข้อควรคานึงประการหนึ่งในการดาเนินกิจกรรมด้านอาคารสถานที่ ภายในวิทยาลัย คือ การรักษาความสะอาด จัดบรรยากาศ ตลอดจนการดูแลความปลอดภัย
ให้กบั นักศึกษา ดังนั้นการจัดภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมวิทยาลัยให้เหมาะสม ถือเป็ นภารกิจที่ตอบสนองข้อคานึงดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งเป็ นการส่ งเสริ มการร่ วม
รักษาสิ่ งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ดว้ ยเช่นกัน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดสภาพอาคารสถานที่และภูมิทศั น์ในโรงเรี ยนให้เหมาะสม สวยงาม
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั สถานศึกษา
3. สร้างความพึงพอใจให้ผพู้ บเห็น
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000 บาท

อ.อภิเชษฐ์
อ.อนุรักษ์

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ให้ ความรู้ ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม
2. ร่ วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

5 กิจกรรม

16

3. ทาความสะอาด บริเวณรอบ ๆ
วิทยาลัยฯ
รวม

10,000 บาท
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12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ มีปณิ ธานและนโยบายที่ชดั เจนในการเสริ มสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พแก่นกั ศึกษา และมี
ความมุ่งมัน่ ที่แน่วแน่ในการผลิตนักศึกษา ให้มีความรู ้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการใช้คุณธรรมกากับความรู ้ในการประกอบวิชาชี พ เพื่อร่ วมกันสร้างและ
พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็ นการเสริ มสร้าง คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
2. เพื่อสร้างความร่ วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู ้
ความสามารถเป็ นคนดีมีคุณภาพของสังคม
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

6,500 บาท

อ.อนุรักษ์

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- กิจกรรมการครองตนให้ เหมาะสม
ในสถานประกอบการ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้ านวิชาชีพ

นักศึกษา
ปวส. 1-2

3,6

รวม

6,500 บาท
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13. โครงการส่ งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จดั โครงการส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยขึ้น

เพื่อเป็ นการปูพ้ืนฐานประชาธิ ปไตยให้นกั ศึกษาและรู ้จกั ปฏิบตั ิตนให้

ถูกต้องตามภาระหน้าที่ มีวถิ ีชีวติ ตามหลักประชาธิ ปไตย สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู้การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี เคารพในสิ ทธิของตนและผูอ้ ื่น
2. เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษาได้ทางานเป็ นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
3. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รู้จกั ขั้นตอนการปฏิบตั ิตามวิธีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิ ปไตย

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

600 บาท

อ.ชลทิพย์

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้ เกีย่ วกับ
ประชาธิปไตย
2. กิจกรรมต้นกล้ าประชาธิปไตย

นักศึกษา
ปวส. 1-2

5

รวม

600 บาท
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14. กิจกรรมเสริมความรู้ ส่ ู ปริญญาตรี
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จดั กิจกรรมสอนเสริ มความรู ้สู่มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะ มีความรู ้เพิม่ มากขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆได้ ดังนั้นวิทยาลัยจาเป็ นต้องมีจดั กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะ มีความรู ้เพิ่มขึ้น
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู ้ความสามารถนาไปใช้สอบเพื่อศึกษาต่อ

เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1,000 บาท

อ.จอมขวัญ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมเสริมความรู้ สู่ ปริญญาตรี
ปวส. 2

13

รวม

1,000 บาท
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15. กิจกรรมอาชีวะเอกชน สร้ างคน สร้ างชาติ
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในการสร้ างค่านิ ยม ปรับภาพลักษณ์ และกาหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นกั เรี ยน นักศึกษา พ่อแม่และผูป้ กครอง มี
ความยินดีและส่ งเสริ มให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็ นความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี
ยานยนต์ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้จดั กิจกรรมจิตอาสาบริ การสังคมขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายต้นสังกัด และยังเป็ นการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการเสี ยสละเวลาเพื่อช่วยเหลือสังคมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู บุคลากร และนักศึกษารู ้จกั การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และเกิดจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

อ.อนุรักษ์
และครู วชิ าชีพ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมอาชีวะเอกชน สร้ างคน
สร้ างชาติ
- ปลูกต้นไม้รอบเสาธง
- ทาความสะอาด/ทาชุมชนให้น่าอยู่

ครู และ
นักศึกษา

6,7

- บริ การวิชาชีพ/ซ่อมบารุ งยานยนต์
รวม

- บาท

55

16. โครงการ “กยศ.ให้ โอกาส ถึงเวลาต้ องใช้ คืน”
หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้จดั ให้มีกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรี ยน นิสิตนักศึกษาทัว่ ประเทศ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในการศึกษาเล่าเรี ยน สามารถเรี ยนได้จนสาเร็ จการศึกษา และกองทุนกูย้ ืมนั้นจะต้องมีเงินหมุนเวียนให้กบั นักเรี ยน นิ สิตนักศึกษาในรุ่ นต่อไปอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะมี
ได้ตอ้ งมาจากการชาระหนี้ คืนตามข้อสัญญาที่กาหนดไว้ ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ซ่ ึ งได้ตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าว จึงได้จดั ทาโครงการ “กยศ. ให้โอกาส
ถึงเวลาต้องให้คืน” ขึ้น เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาของวิทยาลัยมีวินยั ในการใช้เงิ น มีความตระหนัก และมีความรับผิดชอบในการชาระหนี้ คืนกองทุนกูย้ ืมเมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ตอ้ งชาระ เพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถหมุนเวียนให้นกั ศึกษาในรุ่ นต่อ ๆ ไปได้กยู้ ืม ซึ่ งจะเป็ นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั
เยาวชนของชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ของการกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้นกั ศึกษามีความตระหนัก และมีความรับผิดชอบในการชาระหนี้ เงินกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษาคืนหลังจากสาเร็ จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมอาชีวะเอกชน สร้ างคน
สร้ างชาติ
- กิจกรรมอบรมให้ความรู ้บุคลากร
- กิจกรรมอบรมให้ความรู ้ผกู ้ ยู้ มื
1. จัดป้ ายนิเทศ
2. บรรยายหน้าเสาธง
3. การอบรมนักศึกษาช่วง Home
Room ของครู ที่ปรึ กษา

ครู และ
นักศึกษา

6

-

รวม

-

อ.จอมขวัญ
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17. ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ นักศึกษา
หลักการและเหตุผล
ในยุคปั จจุ บนั การขยายตัวทางด้า นเศรษฐกิ จและการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมเป็ นผลให้ความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีเป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว ด้วยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน มุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชี พด้านความคิด วิเคราะห์ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนักศึกษามี
ความรู ้ ความชานาญ สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้า โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุ มชน สังคม
และสามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้เล็งเห็ นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จดั โครงการประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์นกั ศึกษาขึ้น เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีการพัฒนา
ความรู ้ มีทกั ษะทางวิชาชี พ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ มี ความรับผิดชอบ รวมไปถึ งเป็ นการพัฒนานักศึ กษาให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ
เสริ มสร้างลักษณะนิสัยอันพึ่งประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้พฒั นาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีความรับผิดชอบ
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

8,000

อ.อนุรักษ์และ
คณะทางาน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
สิ่ งประดิษฐ์

ครู และ
นักศึกษา

5

รวม

8,000
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 :

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลอดจนงานวางแผน
และพัฒนาการศึกษาให้ เหมาะสมกับสภาวะสั งคม
เศรษฐกิจ ฐานความรู้
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1. ส่ งเสริมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบตั ิตามนโยบายของต้นสังกัดว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กาหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยที่
ต้องการให้ทุกคนนับตั้งแต่ผบู ้ ริ หารตลอดจนบุคลากรทุกคนควรรับรู ้ ทาความเข้าใจ เพื่อการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เพื่อเป็ นแนวทางและสิ่ งยืนยันในการดาเนินการศึกษาให้
มีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลให้นกั ศึกษามีคุณภาพในที่สุด ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้ดาเนินการจัดโครงการส่ งเสริ มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นมา
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

1. เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้กาหนดแนวปฏิบตั ิของสถานศึกษา และดาเนินการร่ วมกัน
2. เพื่อผดุงคุณภาพสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน 3. เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายต้นสังกัด
เป้ าหมาย

ตัวบ่ งชี้สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. กาหนดมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสถานศึกษา
3. ประเมินคุณภาพภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. จัดทาคู่มอื งานประกันคุณภาพ
ภายใน
5. จัดทาคู่มอื แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
6. จัดทารายงานประจาปี

สาเนา
5 เล่ม
1 ท่าน

อ.นงนุช
และงาน
5,000 บาท
ประกันคุณภาพ

11
สาเนา
5 เล่ม
รวม

5,000 บาท
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2. กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา
หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชน ให้เป็ นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็ นกุญแจ
สาคัญที่จะนาไปสู่ การประกอบอาชี พ รายได้ ประสิ ทธิ ภาพของการทางาน และการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้นหากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปอย่าง
สมบูรณ์ราบรื่ น ก็มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทัว่ ถึง ซึ่ งปั ญหาความยากจนยังเป็ นอุปสรรคที่ทาให้เด็กและ
เยาวชนไทยส่ วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องออกจากโรงเรี ยนกลางคันหรื อไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการศึกษาและปั ญหาดังกล่าวจึงได้จดั โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็ นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่
นักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เพื่อสนับสนุนให้นกั ศึกษาที่เรี ยนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี มีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

อ.พิศาล

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา
นักศึกษารับ
ทุนการศึกษา
16 ทุน

7

อ.กรวิภา

รวม

-
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3. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการศึกษาในระบบทวิภาคีให้นกั ศึกษาฝึ กงานในสถานประกอบการ และเพื่อให้การทางานของนักศึกษามีประสิ ทธิ ภาพจึงจาเป็ นต้องมีการ ดูแล
และติดตามคุณภาพนักศึกษาในสถานประกอบการ และภารกิจอีกประการของการนิเทศนักศึกษาคือการได้ขอ้ มูลย้อนกลับจากสถานประกอบการและนักศึกษาเพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรจัดโครงการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการเพื่อรองรับความสาคัญดังกล่าว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกากับ ดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างฝึ กงาน
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านความรู ้ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถตามลักษณะงานของนักศึกษา
3. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษา
4. เพื่อทราบปั ญหารวมถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากนักศึกษาและสถานประกอบการ
5. เพื่อทราบความต้องการตลาดแรงงานจากสถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมนิเทศนักศึกษาใน
สถานประกอบการ

170,000 บาท
นักศึกษา
ปวส. 1-2

8

รวม

170,000 บาท

อ.พิศาล
และงาน
ประสานสถาน
ประกอบการ
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4. โครงการการพัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการบนพืน้ ฐานการมีส่วนร่ วม
หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากการศึ กษาในระบบทวิภาคี ไ ด้กาหนดให้นักศึ กษาฝึ กอาชี พในสถานประกอบการ และเพื่ อให้การทางานของนักศึ กษาเกิ ดประสิ ทธิ ภาพจึ ง
จาเป็ นต้องมีการดูแล ติดตามคุณภาพการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยมีความร่ วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และภารกิจอีก
ประการของการนิ เทศนักศึกษาคือการได้ขอ้ มูลย้อนกลับจากสถานประกอบการเกี่ ยวกับนักศึกษาเพื่อปรั บปรุ งและพัฒนาคุ ณภาพการปฏิ บตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงได้จดั โครงการการพัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการบนพื้นฐานการมีส่วนร่ วมขึ้น
โดยร่ วมมื อกับสถานประกอบการในการพัฒนารู ปแบบของการนิ เทศนักศึ กษาในสถานประกอบการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปั จจุบนั และรั บฟั งการ
เสนอแนะจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาที่เข้าเรี ยนในภาคปฏิบตั ิให้เกิดคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาระบบทวิภาคีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
2. เพื่อเป็ นการรับฟังการเสนอแนะจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าเรี ยนภาคปฏิบตั ิให้เกิดคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

โครงการการพัฒนารู ปแบบการนิเทศ
ตัวแทนสถาน
นักศึกษาระบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการบนพืน้ ฐานการมีส่วนร่ วม ประกอบการ
จานวน 6 แห่ง

1,500 บาท
อ.พิศาล
และงาน
ประสานสถาน
ประกอบการ

9

รวม

1,500 บาท
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4. กิจกรรมฝึ กอบรมนักศึกษาใหม่
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เปิ ดรับนักศึกษาใหม่ประจาปี การศึกษา 2558 ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ฝ่ ายงานกิจการนักศึกษาจึงมอบหมายให้แผนกช่ าง
ยนต์ดาเนิ นการจัดอบรมนักศึกษาใหม่ เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะพื้นฐานทางวิชาชี พช่างยนต์ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาในการปฏิบตั ิงาน
ก่อนส่ งสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่มีความต้องการนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ที่ปฏิบตั ิงานได้
จริ ง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้นื ฐานด้านวิชาชีพช่างยนต์
2. เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ตวั นักศึกษา
3. เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่สถานประกอบการและวิทยาลัย
4. เพื่อเป็ นรากฐานในการประกอบอาชีพด้านช่างยนต์ของนักศึกษาในอนาคต
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

120,000 บาท

อ.พิศาล
อ.กรวิภา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมฝึ กอบรมนักศึกษาใหม่
นักศึกษา
ใหม่

2
รวม

120,000 บาท
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5. กิจกรรมพัฒนาฐานข้ อมูลสถานประกอบการ
หลักการและเหตุผล
ฐานข้อมูลเป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทาให้ผใู ้ ช้สามารถใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่ วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิ ดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ ยงความขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่ อถื อได้ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกาหนดระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ขอ้ มูลมีความเชื่ อมโยงกันสะดวกต่อการบริ หารจัดการของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมพัฒนาฐานข้ อมูล
สถานประกอบการ

จานวน 1
ฐานข้อมูล

อ.สราวุธ
อ.รัตพล

10

รวม

-
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6. กิจกรรมประกวดงานวิจัยครู
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้งานวิจยั ของครู ผสู ้ อนมีความเป็ นมาตรฐาน ตลอดจนส่ งเสริ มขวัญกาลังใจสายผูส้ อน ให้เกิดการพัฒนางานสอนอย่างมีทิศทาง และส่ งเสริ มการเป็ น
นักวิจยั ในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงสมควรดาเนิ นกิจกรรมนี้ข้ ึนมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มงานวิจยั ของครู ผสู ้ อน
2. เพื่อส่ งเสริ มขวัญกาลังใจบุคลากรสายผูส้ อน
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการปี การศึกษา 2558
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

15,000 บาท

อ.สกล

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรมประกวดงานวิจยั ครู
ครู ทุกคน

15
รวม

15,000 บาท

65

3. รายงานด้านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
รายรับ
รายการ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมอื่น

รายจ่าย
บาท

รายการ

50,253,310 - เงินเดือนครู
496,796

- เงินเดือนบุคลากรอื่น

หมายเหตุ
บาท
14,412,164
-

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายราย
หัวนักเรียน

-

- ค่าตอบแทนครูและบุคลากร

5,552,393

- เงินอุดหนุน ........

-

- งบปรับปรุงอาคารสถานที่

9,532,452

- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ สื่อการสอน วัสดุฝึก

- เงินอุดหนุน ........

สาหรับการจัดการเรียนการสอน
-

- เงินบริจาค
-

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอน

-

1,600,098

- สาหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

114,139

- สาหรับการบริหารจัดการทั่วไป

3,198,588

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
- งบดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก

89,600

1,498,516
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รายรับ
รายการ

- อื่นๆ
รวมรับ

รายจ่าย
บาท

รายการ

หมายเหตุ
บาท

-

- งบพัฒนาบุคลากร

1,840,442

-

- ค่าสาธารณูปโภค

1,791,045

2,300

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1,120,431

50,752,406 รวมจ่าย

40,722,868
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่ าสุ ด
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2557

แผนการปฏิบัตติ ามข้ อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

1. ให้ผเู ้ รี ยนเข้ารับการทดสอบเชิง
วิชาการทางการศึกษาแห่งชาติ

1. ส่งผูเ้ รี ยนเข้ารับการทดสอบเชิง
วิชาการทางการศึกษาแห่งชาติ

( V-NET)

( V-NET) ปี การศึกษา 2557 และ 2558

2. จัดกิจกรรมส่งเสริ มการเข้ารับการ
ทดสอบ V-NET ได้แก่กิจกรรมการติว

2.นักศึกษาเข้าสอบ V-NET ผลการสอบ
เป็ นไปตามรายงานของ สทศ.

3. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนออกให้บริ การ
วิชาการหรื อวิชาชีพทุกคน

3.นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรมการ
บริ การวิ ช าชี พ ช่ า งยนต์ แ ละบริ การ
วิชาการให้กบั ชุมชนบริ เวณสถานศึกษา
และพื้นที่ใกล้เคียงครบทุกคน

4. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายใน
โครงการให้บริ การวิชาการหรื อวิชาชีพ
ที่ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
ทุกชั้นปี ได้เกิดการเรี ยนรู ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

4. กาหนดวัตถุประสงค์ในโครงการ
ให้บริ การวิชาการหรื อวิชาชีพที่ส่งเสริ ม
การพัฒนาทักษะของนักศึกษา และเกิด
การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์

5. เพิ่มจานวนโครงการวิชาชีพและปรับ 5. เพิ่มจานวนโครงการวิชาชีพขึ้นให้
สัดส่วนผูเ้ รี ยนต่อจานวนโครงการ
นักศึกษาเข้าร่ วมโครงการได้จานวน 2
วิชาชีพและสิ่ งประดิษฐ์ของนักศึกษาให้ คนต่อ 1 ชิ้น
เหมาะสม
6. ส่งเสริ มการนาผลงานของครู และ
นักศึกษาไปใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ
หรื อเข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆให้
มากขึ้น
7. นาผลการประเมินคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาคุณภาพ
และดาเนินการปฏิบตั ิให้เกิดผล

6. จัดประกวดผลงานวิจยั ของครู ภายใน
วิทยาลัยได้รับรางวัล

7. นาผลการประเมินคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะไปทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี และปฏิบตั ิตามแผนนั้น
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ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่ าสุ ด

แผนการปฏิบัตติ ามข้ อเสนอแนะ
8. เพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลให้ครบถ้วน
สมบูรณ์

ผลการดาเนินงาน
8. ข้อมูลในฐานข้อมูลมีจานวนมากขึ้น
และครบถ้วนสมบูรณ์ในการดาเนินงาน
ของวิทยาลัย

9.เชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆให้เป็ นระบบ 9. เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็ นระบบ
ที่สมบูรณ์ และนามาใช้สนับสนุนการ
สมบูรณ์นามาใช้สนับสนุนการบริ หาร
บริ หารจัดการอย่างต่อเนื่อง
จัดการของวิทยาลัยฯได้ผลดี
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 23,24,25 มกราคม 2557

1.ควรส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้า 1.ส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET แล้วในปี
ร่ วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา 2557 และ 2558
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. ควรมีการฝึ กอบรมเรื่ องแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ และมีระบบการตรวจ
ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้และการนาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ไปใช้ชดั เจน

2.จัดการฝึ กอบรมเรื่ องแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และมีการนิเทศการสอนเพื่อ
ตรวจติดตามการนาแผนการเรี ยนรู ้ไป
ใช้

3.สถานศึกษาควรให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด

3.ข้อมูลการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาระบุไว้
ในพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน

4.สถานศึกษาควรจัดทาแผนงาน/
4.จัดทาแผนงาน/โครงการ ใน
โครงการให้ชดั เจนโดยมีผรู ้ ับผิดชอบ มี แผนปฏิบตั ิการประจาปี และมีการสรุ ป
การกาหนดตัวชี้วดั ความสาเร็ จ(KPIs)ใน โครงการ
การปฏิบตั ิงาน ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
5.สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารควรพัฒนาครู 5.จัดอบรมพัฒนาครู และบุคลากร เรื่ อง
และบุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐาน
คาอธิบายประเด็นการพิจรณา หลักฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ที่ใช้ในการพิจรณา และข้อมูลหลักฐาน
ประกอบการอ้างอิง ให้มีความเข้าใจมาก
ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละ
ตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่ าสุ ด

แผนการปฏิบัตติ ามข้ อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

6.สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในโดยบุคคลภายนอกทุกปี
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ตามด้วยเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
นาผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

6.จัดการประเมินคุณภาพภายในโดย
เชิญบุคคลภายนอกมาประเมิน โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 ทุกปี การศึกษา

7.การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ควรนา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และผล
การประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ใน
การพิจารณาทาแผนฯ

7.ได้นาข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายใน และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี

70

ตอนที่ 3
การดาเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา/มาตราานการึกกาาขอาสถานึกกาา
มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ ไ ด้ชี้แจงให้ ครูผู้ ส อน นักศึกษาและผู้ ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปีตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร อีกทั้ง ได้
จัดการประชุมครู เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดทาโครงการต่ างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจั ดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ได้แก่ โครงการ / กิจกรรมฝ่ายวิชาการ เช่น
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม กิจกรรมการอบรมพัฒนาด้าน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในการเตรี ย มความพร้ อ มสู่ อ าเซี ย น เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางน าสู่ ก าร
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการเพื่อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นตามเกณฑ์ ที่ก าหนดตามชั้ นปี ให้ มากที่ สุ ด โดย ได้
ดาเนิ น การเสนอขออนุ มัติดาเนิ น โครงการ / กิจกรรม กาหนดวิทยากรมีรูปถ่ายประกอบ ประเมินผล
สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้ดีมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เข้มแข็งโดยครูที่ปรึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี
จากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 92.45
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 1.1 ผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป
จานศน
ผลการเนรียน
จานศน จานศน
ผู้เนรียน
เนฉลี่ยสะสม
ผู้เนรียน
ผู
เน
้
รี
ย
น
หลักสูตร/
สาขาศนีา/ ีั้น ที่ลาทะเนบียน
2.00 ขก้นไป
ที่ออก
ที
เน
่
หลื
อ
ประเนภทศนีา
สาขาาาน ปี
เนรียน
กลาาคัน
จานศน ร้อยละ
(3)
(4)
ทั้าหมด
(1)-(2)
(2)
(4) (3) x100
(1)
เครื่องกล / 1
1,486
222
1,264 1,128
89.24
เทคนิคยานยนต์
2
1,135
29
1,106 1,063
96.11
รศม ปศส.
2,621
251
2,370 2,191
92.45
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ค่าคะแนน
5
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- ตารางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน ีุมีน ที่มีต่อคุณภาพ
ขอาผู้เนรียน
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์จั ดการศึกษาในระบบทวิภาคี มีห น่ว ยงานคืองานประสานสถาน
ประกอบการ ดูแลรับผิดชอบ ได้จัดประชุมครูและบุคลากรงานประสานสถานประกอบการก่อนเปิดภาค
เรียนและระหว่างภาคเรียน ดาเนินการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่สถานประกอบการ ติดตามนิเทศนักศึกษา
สอบถามสถานประกอบการ ให้สถานประกอบการประเมินนักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถ
ทางด้ า นวิ ช าการตามลั ก ษณะงาน ทัก ษะพื้ นฐานที่ จาเป็ น ในการทางาน คุณ ธรรม จริ ยธร รม และ
จรรยาบรรณในวิช าชีพ เป็ น ต้น และมีการประชุมครูเพื่อกาหนดแผนการติดตามนิเทศนักศึกษาไว้ใน
แผนปฏิบัติการของงานประสานสถานประกอบการ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินในหลายรูปแบบ จัดครู
เป็นทีมไปนิเทศนักศึกษาที่ สถานประกอบการพร้อมกับ ให้สถานประกอบการประเมินนักศึกษา และส่ ง
ข้อมูลให้งานประสานสถานประกอบการ สรุปรายงานผู้บริหารต่อไป
จากการดาเนิ น งานอย่ างต่อเนื่ องและชัดเจนดังกล่ าว ทาให้ ส รุปได้ว่าสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ผลสัมฤทธิ์จึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 1.2 คศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน ีุมีน ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้เนรียน
มีการประเนมนน
จานศนสถาน
จานศนสถาน
ร้อยละขอาสถาน
คศามพกา
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการและบุคคลใน
พอใจโดย
และบุคคลในีุมีนที่ทา และบุคคลในีุมีนที่มี ีุมีนที่มีผลการประเนมนน
กาหนดกลุ่ม
การ
ผล
คศามพกาพอใจเนฉลี่ย
ตัศอย่าาและ
ประเนมนน
การประเนมนน
3.51 – 5.00
นาข้อมูลมา
(1)
คศามพกาพอใจ
(3)
(2)
ศนเนคราะห์
เนฉลี่ย 3.51 – 5.00
x100
(1)
(2)
มี = 1
100
100
100
ไม่มี 0
1
100
100
100
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (5)

ค่าคะแนน
5
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบสรุปโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม
- แบบสรุปโครงการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แบบสรุปความพึงพอใจ
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 1.3 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนีาีีพ
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ให้จัดทาโครงการ/กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร โดยความร่ว มมือของ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์และสถานประกอบการ จัดการประชุมเพื่อจัดทาข้อสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพขึ้น ซึง่ ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
วิทยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ ไ ด้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัด ทาข้อสอบมาตรฐานวิช าชีพ และ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาหรับ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาได้สอบ และ
สรุปจานวนนักศึกษาเข้าสอบเป็นจานวนร้อยละ 100
จากการสรุ ป ผลการประเมิน มาตรฐานวิช าชีพ จากการสอบข้ อสอบมาตรฐานวิช าชีพ พบว่ า
นักศึกษาสอบผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 1.3 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนีาีีพ
จานศนผู้เนรียนที่
จานศนผู้เนรียนีั้นปี
ร้อยละ
ประเนภทศนีา/
ลาทะเนบียนเนรียนครบทุก
สุดท้ายที่สอบผ่าน
(3)
ที่ สาขาศนีา/สาขา
รายศนีาตามโคราสร้าา
(2)
เนกณฑ์ฯ
x100
าาน
หลักสูตร
(1)
(2)
(1)

1

อุตสาหกรรม/เครื่องกล/
เทคนิคยานยนต์

รศม

1,135

1,110

97.00

1,135

1,110

97.00

ผลสัมฤทธน์
ค่าคะแนน
ดีมาก
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
5
เนกณฑ์การตัดสนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบสรุปการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 1.4 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน
อาีีศึกกาา (V-NET) ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไป
(แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูเพื่อชี้แจงแนวทางในการดาเนินการสอบเพื่อเป็น
สนามสอบ และ ส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ดาเนินการประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET หน้าเสาธงชาติ ติดป้าย
ประกาศ จัดประชุมครูและนักศึกษาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางปฏิบัติในการสอบและจัดหา
หนังสือคู่มือให้ครูผู้สอนทาการสอนเสริมก่อนถึงกาหนดการสอบ
ได้รับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้
ตาราาที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปศี. และปศส.
ที่
หลักสูตร/ประเนภทศนีา/
จานศนผู้เนรียนที่ลาทะเนบียน จานศนผู้สอบ
ร้อยละ
สาขาศนีา/สาขาาาน
เนข้าทดสอบ
ผ่านเนกณฑ์
1 หลักสูตรประกาึนียบัตร
ศนีาีีพีั้นสูา (ปศส.)
ประเนภทศนีาอุตสาหกรรม
280
129
46.07
สาขาศนีาเนครื่อากล
สาขาาานเนทคนนคยานยนต์
รศม
280
129
46.07
ผลสัมฤทธน์
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
* หมายเหตุ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนแจ้งการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ค่าสถิติประกอบการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประจาปีการศึกษา 2558 โดยใช้
เกณฑ์คือ ร้อยละจากประเด็นพิจารณา คูณด้วย 5 หารด้วย 50
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์การตัดสนน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 55 - 64.99
4
พอใช้
ร้อยละ 45 – 54.99
3
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 35 – 44.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 35
1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
- เอกสารจากศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน การส่งรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 1.5 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน
อาีีศึกกาา (V-NET) ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไปในกลุ่มศนีาภาาาอัากฤา
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ให้การประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 ทราบและเห็น
ถึงความจาเป็นและความสาคัญของการทดสอบ V-NETและให้ครูผู้สอนทาการสอนเสริมเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและทา
การส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ตระหนักถึงความสาคัญด้านภาษาโดยจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา เช่นการอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ได้รับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้
ตาราาที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา ระดับ ปศส.
ที่ ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขาาาน
จานศนผู้เนรียนที่
จานศนผู้สอบผ่าน ร้อยละ
ลาทะเนบียนเนข้าทดสอบ
เนกณฑ์
กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา
1 ประเนภทศนีาอุตสาหกรรม
สาขาศนีาเนครื่อากล
280
59
21.07
สาขาาานเนทคนนคยานยนต์
รศม
280
59
21.07
* หมายเหตุ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนแจ้งการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ค่าสถิติประกอบการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประจาปีการศึกษา 2558 โดยใช้
เกณฑ์คือ ร้อยละจากประเด็นพิจารณา คูณด้วย 5 หารด้วย 50
ผลสัมฤทธน์
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
2
ต้องปรับปรุง
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์การตัดสนน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 55 - 64.99
4
พอใช้
ร้อยละ 45 – 54.99
3
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 35 – 44.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 35
1
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
- เอกสารจากศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน การส่งรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
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มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 1.6 ร้อยละผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การทดสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนีาีีพ หรือ
หน่ศยาานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีีศึกกาารับรอา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังไม่จัดตั้งขึ้น)
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 1.6 ผลการสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนีาีีพ หรือหน่ศยาานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีีศึกกาารับรอา
ที่

ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขาาาน

-

-

จานศนผู้ลาทะเนบียน
เนข้าสอบ
-

จานศนผู้สอบผ่าน
เนกณฑ์
-

ร้อยละ
-

รศม
หมายเนหตุ ในกรณีที่ยังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องนามาคานวณ *
ผลสัมฤทธน์
ค่าคะแนน
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
-

ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์การตัดสนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาา
ตัศบ่าีี้ 1.7 ร้อยละขอาผู้สาเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึง
ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป็นรายบุคคล ดังนั้นการบริหารจัดการมุ่งเน้นให้นักศึกษาแต่ละรุ่นที่รับเข้า
มา ได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้มากที่สุ ด โดยมีการจัดการประชุมบุคลากรและครูที่ปรึกษาติดตาม
ดูแ ลให้ ค าปรึ ก ษาผู้ เ รี ย นทั้ งเรื่ อ งการเรี ย นการดูแ ลตนเองในสถานประกอบการและปั ญหาอื่ นๆอย่ า ง
สม่าเสมอเพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลือและเป็นการป้องกันมิให้ผู้เรียนออกกลางคันหรือพ้นสภาพการเป็น
นั กศึกษาหรื อในกรณีอื่น ๆเพื่อเพิ่ ม จ านวนผู้ ส าเร็จการศึกษา โดยก าหนดแนวทางการดาเนิน งานตาม
โครงการ/กิจกรรมซึ่งปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปี
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น
กิจ กรรมพัฒนาการสอนวิช างานเกีย ร์ อัตโนมัติ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิช าเครื่องทาความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางาน
ส่งถ่ายกาลัง เป็นต้น การดาเนินโครงการมีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีรูปถ่ายประกอบ เพื่อส่งผลพัฒนาผู้เรียนให้
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
จากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า มี
เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 75.93 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 1.7 จานศนและร้อยละขอาผู้สาเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า
หลักสูตร/ประเนภทศนีา/
สาขาศนีา/สาขาาาน

ปวส./อุตสาหกรรม/
เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์
รศม
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดี
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จานศนผู้เนรียนระดับปศส. 1
ปีการึกกาา 2557

จานศนผู้สาเนร็จ
การึกกาา
ปีการึกกาา 2558

ร้อยละ

1,400

1,063

75.93

1,400
รศม ปศส.

1,063

75.93
75.93

เนกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ 70 - 79.99

ค่าคะแนน
4

เนกณฑ์การตัดสนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- จานวนผู้เรียนแรกเข้าปี 2557
- รบ. 2
- ตารางสอนซ่อมเสริม
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครูวิชาชีพ
-รายงานผลโครงการต่างๆดังนี้ กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางานเกียร์อัตโนมัติ / กิจกรรม
พัฒนาการสอนวิชาเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางานส่งถ่ายกาลัง
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มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 1.8 ร้อยละขอาผู้สาเนร็จการึกกาาที่ได้าานทา หรือประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /ประเภทวิช า
อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างกาลังศึกษาอยู่ เมื่อสาเร็จ
การศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน บรรจุนักศึกษาเข้าเป็นพนักงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง จัดทากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
การสารวจติดตามนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น
ในส่วนของนักศึกษาบางคนที่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ได้
จัดทาแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูลเมื่อมารับใบระเบียนแสดงผลการเรียน จัดเก็บข้อมูล จากการขอ
ตรวจสอบวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างๆ
จากการดาเนินการดังกล่าว สรุปจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 1.8 ผู้สาเนร็จการึกกาาที่ได้าานทา หรือประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี
หลักสูตร/
ผู้ประกอบ
รศมผู้ได้าานทา
ประเนภท
ผู้ได้าานทา
อาีีพอนสระ
ผู้ึกกาาต่อ
จานศน
ประกอบอาีีพ
ผู้สาเนร็จ
ศนีา/
ภายใน 1 ปี
ภายใน
ภายใน 1 ปี
และึกกาาต่อ
สาขาศนีา/ การึกกาา
1 ปี
จานศน ร้อยละ จานศน ร้อยละ จานศน ร้อยละ จานศน ร้อยละ
สาขาาาน
ปวส./
อุตสาหกรรม/
เครื่องกล/
เทคนิคยานยนต์

1,063

895

84.19

6

0.56

140

รศม

1,063

895 84.19

6

0.56

140 13.17 1,041 97.93

ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์ที่ได้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เนกณฑ์การตัดสนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

13.17 1,041 97.93

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- ตัวอย่างแบบสารวจการได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ( สถานศึกษาจัดทา)
- ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบวุฒิ
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มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือ
ผู้รับบรนการที่มีต่อคุณภาพขอาผู้สาเนร็จการึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3
ด้านคือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพโดย
ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับงานการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา กลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้านและหาข้อมูล
วิเคราะห์ผลอย่างถูกต้องเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ ดาเนินโครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึ กษาเพื่อประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรือ สถานศึกษาหรือผู้ รับบริ การที่ มีต่อคุ ณภาพของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาภายใน 1 ปีโดยจัดทาเครื่องมือ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
3 ด้าน คือ ด้านคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ให้งานประสานสถานประกอบการนาไปให้สถานประกอบการนั้นประเมิน นักศึกษาที่ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงที่นักศึกษาไปศึกษาต่อ
เป็นจานวนมาก เพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ด้วยการจัดทาแบบสารวจไปให้กรอกและส่งกลับมาวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์
จากการดาเนิ น การดังกล่ าว ทาให้ วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานที่รั บผู้ สาเร็ จการศึกษาเข้าทางาน ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าศึกษาต่อ และได้ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษา และผู้รับ บริการ ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์การตัดสิน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือ
ผู้รับบรนการที่มีต่อคุณภาพขอาผู้สาเนร็จการึกกาา
มีการประเนมนนคศามพกาพอใจโดยกาหนด จานศนสถานประกอบการ หน่ศยาาน
กลุ่มตัศอย่าา สร้าาเนครื่อามือเนพื่อเนก็บข้อมูล สถานึกกาา หรือผู้รับบรนการทัา้ หมด
จากกลุ่มตัศอย่าา นาข้อมูลมาศนเนคราะห์
(หน่ศย)

มี = 1
ไม่มี 0

1

101

จานศนสถานประกอบการ
หน่ศยาาน สถานึกกาา หรือ
ผู้รับบรนการที่มีคศามพกาพอใจ
3.51 – 5.00

ร้อยละ

101

100
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ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)

ค่าคะแนน
5

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

ค่าคะแนน
5

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษา

4
3
2
1
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 1
มาตราาน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
ภาพรศม
หมายถกา

ค่าคะแนน
5
5
5
5
2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4
5
5
36/8= 4.50

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ผลรวมค่าคะแนนของ มฐ.ที่ 1.1 ถึง
มฐ.ที่ 1.9 หารด้วย 8 โดยปี
การศึกษา 2555 ไม่นา มฐ.ที่ 6 มา
คานวณ)

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

ต้องปรับปรุง

จุดเนด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 100 % ส่งผลให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนกิจนิสัยที่ดี
ทาให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ รับเข้าปฏิบัติงานต่อเนื่องและสามารถเรียน
ต่อระดับปริญญาตรีได้ในขณะเดียวกัน
จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ากศ่าดี)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
จานวนมาก เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
ซึ่งนักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ได้ร้อยละ 21.07 ค่าคะแนน 2 ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
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มาตราานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใี้และพัฒนาหลักสูตราานสมรรถนะรายศนีาที่สอดคล้อากับ
คศามต้อาการขอาสถานประกอบการหรือประีาคมอาเนซียน
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัย เทคโนโลยียานยนต์จัดการสอนในระบบทวิภาคี ประเภทวิช าอุตสาหกรรม สาขางาน
เทคนิคยานยนต์สาขาเดียว การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการ นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงใน
สาขางานยานยนต์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและอื่นๆอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จึงมีการประสานกับ สถานประกอบการ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปี ด้วยการ
จัดการประชุมร่วมกัน เพื่อส ารวจความต้องการและทากิจกรรมพัฒนาหลั กสูตรฐานสมรรถนะรายวิช า
ทฤษฎีและปฏิบัติ และนาไปใช้สอนนักศึกษาพร้อมบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ได้ ทาการส ารวจความต้องการและเก็บรวบรวมข้อมูล จากสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนโดย
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม มีการขออนุมัติและดาเนินโครงการ ประเมินผลและรายงานผลโครงการ มีรูปถ่าย
ประกอบ เช่น โครงการพัฒ นาการบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่ ว นร่ว ม และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการร่วมพิจารณาหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติช่างยนต์ เป็นต้น เพื่อนาผลประเมิน
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น ให้ผู้สาเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน
จากการดาเนินการดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการขึ้น และนาหลักสูตรมา
ใช้สอนนักศึกษาตามขั้นตอน ได้แก่มีการทดลองใช้ มีการประเมิน ในสาขางานเทคนิคยานยนต์ จึงส่งผลให้
เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นพนจารณา
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4)
ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

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

ผล(มี/ไม่มี)
มี
มี

ค่าคะแนน
5

มี
มี
มี
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเนหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบสรุปโครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
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มาตราานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนีา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ มีการจัดทาโครงการอบรมการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาทุกรายวิชาโดยดาเนินการให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะด้วย
เทคนิ ควิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายที่ มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชีพ และบู ร ณาการคุ ณธรรมจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนในระบบทวิภาคีตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ จัดให้มีผู้ตรวจ
สอบพิจารณาทุกแผนการเรียน ให้จัดทาบันทึกหลังการสอน มีการนิเทศติดตามผลการสอนของครูทุกคน
ทุกภาคเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศ
จากการดาเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงมีครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
ฐานสมรรถนะ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา เกณฑ์การ
ตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ผล(มี/ไม่มี)
หัศข้อ
ประเนด็นพนจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
มี
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99
ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99
ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99
ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
มี
จานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
หมายเนหตุ ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา
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ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)

ค่าคะแนน
5

เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
- กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน
- แบบสรุปผลการนิเทศแผนการเรียนรู้
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มาตราานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดประชุมครู เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค วิธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายที่ มุ่ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาเนินการให้ครูผู้สอนใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูจัดทาบันทึกหลังสอนโดยมุ่งเน้น
ให้ครูผู้สอนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลจากการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนไปจัดทาวิจัยและนาผลจากการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยมี
การจัดทาโครงการ/กิจกรรมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา การนิเทศการสอน กิจกรรมประกวด
งานวิจัยครู เป็นต้น
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ ไ ด้ ด าเนิ น ตามโครงการ/กิ จ กรรมที่ ข ออนุ มั ติ มี ก ารด าเนิ น การ
ประเมินผลและรายงานผล ทุกโครงการ/กิจกรรม ทาให้มีหลักสูตรรายวิชาครบทุกรายวิชา ครูทุกคนต้อง
เข้ารับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน เพื่อดูเทคนิควิธีการสอน การบูรณาการ การใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และทาบันทึกหลังการสอน เพื่อนาผลจากการนิเทศและบันทึกหลั งการสอนไปจัดทาวิจัย และ
นาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
จากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ

ประเนด็นพนจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่
ละคนทาบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาที่
สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาที่สอน

2
3
4

5

ผล(มี/ไม่มี)

มี

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

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- บันทึกหลังการสอน
- แบบสรุปกิจกรรมการนิเทศการสอน

ค่าคะแนน
5

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ให้ครูทุกคนกาหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และ
นาผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา มีการกาหนดการวัด
และประเมินผลชัดเจน มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน
จากการดาเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีผลการดาเนินการในระดับคุณภาพ
ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
1
2
3
4
5

ผล(มี/ไม่
มี)

ประเนด็นพนจารณา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

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

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- บันทึกประชุม
- ตารางสรุปการบูรณาการแผนการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา
- ตัวอย่างสรุปผลการตรวจสอบแผนการเรียนรู้

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกาาน
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์จั ดการศึกษาระบบทวิภ าคี มีการส่ งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ระบุไว้ในแผนงาน
ของงานประสานสถานประกอบการ ตามหลั ก สู ต รจั ด การปฐมนิเ ทศผู้ เรี ย นก่ อนการฝึ ก งานในสถาน
ประกอบการมีการฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อม มีการออกนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ
หน่วยงาน มีการวัดผล งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมีการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เช่น
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมการฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ โดยมีเอกสารเล่มคู่มือการฝึกอบรม
นักศึกษา กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาที่ส ถานประกอบการ กิจกรรมการวัดและประเมินผลการฝึ กงาน
ร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อนาผลไปทาการหาแนวทางในการพัฒนา
การจั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมดั งกล่ า ว มี การเสนอขออนุมั ติ ดาเนิน โครงการ พร้ อ มมี เ อกสาร
ประกอบการดาเนินการ และหลักฐานการเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา เช่น รูปถ่าย เพื่อนา
ผลไปพัฒนาการฝึกงานในปีการศึกษาต่อไป โดยจัดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ งานประสานสถาน
ประกอบการ
จากการดาเนินการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

ที่
1
2
3
4
5

ผลการดาเนนนนการ
ประเนด็นการพนจารณา
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
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 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
- กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
- โครงการนิเทศนักศึกษาที่สถานประกอบการ
- สมุดนิเทศนักศึกษา
- โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการบนพื้นฐานของการ
มีส่วนร่วม
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 2
มาตราาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ภาพรศม
หมายถกา

ค่าคะแนน
5
5
5
5
5
25/5 = 5

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ผลรวมค่าคะแนนของ มฐ. คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
ที่ 2.1 ถึง มฐ.ที่ 2.5 หาร คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
ด้วย 5
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเนด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป)
- สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาอย่างต่อเนื่อง
- นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานจากสถานการณ์จริงโดยมีระบบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน
จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ากศ่าดี)
-
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถานึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาโดยปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์การ
สรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2553 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และดาเนินการให้คณะกรรมการวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พร้อมประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการวิทยาลัย
การแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ มีก ารประชุมตามรายละเอียด
ในรายงาน/บันทึกการประชุม มีการสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการวิทยาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ที่
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
มี
2 สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
มี
3 สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มี
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
มี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา ค่าเฉลีย่
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
4.73
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
มี
ปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
- บันทึกประชุม

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ ก าหนดไว้ ในแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ให้ ด าเนิ น โครงการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ย ผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน ผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง รวมทั้งการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
การจั ด การศึ กษาและแผนปฏิบั ติ การประจาปี ไว้เป็ นรูปเล่ ม และมีการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม รายงานผลต่อผู้บริหาร โดยการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากร นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาชาติและท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเข้ามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยมีหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกาหนดแผนงาน
บริหารจัดการ
จากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ที่

ผล(มี/ไม่
มี)

ประเนด็นการพนจารณา

1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3 สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5 สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

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

ค่าคะแนน
5

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

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (แบบสรุปโครงการ / กิจกรรมต่างๆ)
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานึกกาาตามอัตลักาณ์
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ที่
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา
การกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้ดาเนินมาตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย และมี
การพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบัน และกาหนดอัตลักษณ์เพิ่มขึ้นมาในปีการศึกษา 2555 จากการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ าย เมื่ อก าหนดปรั ช ญา วิ สั ยทั ศ น์ พัน ธกิ จ และอั ตลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ดั ง กล่ า วแล้ ว
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้นามาใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง มีการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป
จากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ตามอัตลักษณ์ มีเกณฑ์
การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ที่

ประเนด็นการพนจารณา

1 สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

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

ค่าคะแนน
5

ผล(มี/ไม่
มี)
มี
มี
มี
มี
มี
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- บันทึกประชุม
- มาตรฐานสถานศึกษา

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้นาขอาผู้บรนหารสถานึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนาความคิดเห็นหรือมติจากที่ประชุม
มาใช้ในโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ โดยคณะกรรมการวิทยาลัยด้วย
การจัดการประชุม มี การบันทึก การประชุม การประเมินผลการบริห ารงานและภาวะผู้ นาของ
ผู้บริหาร ได้จัดทาเครื่องมือ/แบบสอบถามให้คณะกรรมการวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน
จากการดาเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้นาความคิดเห็นหรือมติในที่ประชุ มมา
ดาเนินการพัฒนาวิทยาลัย เกณฑ์การตัดสินจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ที่
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น
มี
สังกัด
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค
มี
เรียนละ 2 ครั้ง
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
มี
อาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4 สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู
มี
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
มี
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 4.83
3.51 – 5.00
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบรายงานการอบรมตามนโยบายต้นสังกัด
- บันทึกประชุมครูและบันทึกประชุมผู้ปกครอง
- แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล โครงการ
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี มีระบบสารองข้อมูล ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานในรูป
ของเอกสาร และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ใช้ ฐานข้อมูล และมีการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้ แต่ในส่วนของผู้เรียนได้ให้ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้เรียน
การจัดทาโครงการดังกล่าวได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดการอบรมครูและบุคลากรให้ใช้ฐานข้อมูล
ได้ จัดทาเครื่องมือ/แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลแก่ครูและบุคลากร
จากการดาเนิ น การดังกล่ าว ครูและบุคลากรในวิทยาลั ยเทคโนโลยียานยนต์ส ามารถใช้ระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และการบริหารจัดการในเรื่อ งต่างๆได้มีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ที่

ประเนด็นการพนจารณา

ผล(มี/ไม่
มี)

1 สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญ
มี
หายของข้อมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
มี
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
มี
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
มี
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
มี
ค่าเฉลี่ย 3.77
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็น
ปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการ
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนสี่ยา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลั ยเทคโนโลยี ยานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และจัดหา
แผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสั งคม
ด้านการพนันและการมั่วสุมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยจัดทา
โครงการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มีการประชุม
เพื่อการดาเนินงานร่วมกัน
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง จัดทาคู่มือดาเนิ นการ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการที่
เชื่อมโยงอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพัก กิจกรรมกาหนดเครือข่ายสถาน
ประกอบการ / ผู้ปกครอง กิจกรรมสารวจพื้นที่ / ปัจจัยเสี่ยงในระยะ 1 กิโลเมตร กิจกรรมทาความสะอาด
/ ทาชุมชนให้น่าอยู่ และการจัดหาทุนให้นักศึกษา
จากการดาเนินการโครงการและกิจกรรมที่เชื่อมโยง พบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่มีผลกระทบเชิง
ลบทั้งต่อองค์กร บุคลากร และนักศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเนด็นพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สาคัญ
อย่างน้อย
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพ
มี
ติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
มี
สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
มี

ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

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

ค่าคะแนน
5
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเนหตุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
- คู่มือบริหารความเสี่ยง
- กิจกรรมเชื่อมโยงต่างๆ
- คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์เวรและอาจารย์ที่ปรึกษา
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดประชุมครูและบุคลากรจัดหาแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนใน
การจัดระบบดูแลนักศึกษา โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อดูแลนักศึกษาทุกคน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนดี
ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจาชั้น ให้
การสนับสนุนขอรับทุนการศึกษาจากสถานประกอบการแก่นักศึกษา ประสานกับผู้ปกครองร่วมกันดูแล
นักศึกษาทางโทรศัพท์และจดหมาย เปิดสอนซ่อมเสริมนักศึกษาที่เรียนอ่อนและโครงการเสริมความรู้สู่
ปริญญาตรีเพื่อสอนเสริมนักศึกษาที่เรียนดี ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นต้น
จากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
มี
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
มี
2
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1 ครั้ง/สัปดาห์
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
มี
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง
4
มี
น้อย ร้อยละ 10 ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
มี
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์ที่ได้
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- โครงการปฐมนิเทศ
- โครงการจัดหาทุนการศึกษา
- โครงการเสริมความรู้สู่ปริญญาตรี

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

- คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
- ตารางสอนซ่อมเสริม

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

109

มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถานึกกาาและ
การใี้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝึกาาน ึูนย์ศนทยบรนการ
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ ให้มีลักษณะเหมาะสมเพียงพอแก่การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพรวมทั้ง
จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ซึ่งได้ มีการประเมินความพึงพอใจของครู
บุคลากร และผู้เรียน
วิทยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์มีการพัฒ นาและดูแลสภาพแวดล้ อมและภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึก ศูนย์วิทยบริการมีการวางแผนการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโดยได้จัดทา
โครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบๆเสาธง เป็นต้น ได้จัดทาเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่โดยครู บุคลากร และผู้เรียน
และนาผลที่ได้มาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ

ประเนด็นพนจารณา

1.

4.

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

5.

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

2.
3.

ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ผล(มี/ไม่มี)

มี
มี
มี
มี ค่าเฉลี่ย
4.66
มี

ค่าคะแนน
5
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ต่างๆ
- สรุปรายงานของฝ่ายอาคารสถานที่
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยได้
ดาเนินโครงการ / กิจกรรม และสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ครู บุคลากร
และผู้เรียน เป็นต้น
ได้จัดทาโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี เสนอขออนุมัติดาเนิน
โครงการ มีการประเมิน ผลและรายงานผลการดาเนินโครงการ ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
ค่าเฉลี่ยระดับ มาก
จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
มี
คอมพิวเตอร์
2 สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์
มี
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
มี
ค่าเฉลี่ย 4.56
5 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
มี
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์ที่ได้
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี
- ภาพถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- บันทึกขอจัดซื้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่าีี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาาการึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สนับสนุนให้เข้า
รับการอบรมร่วมประชุมสั มมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการทัศ นศึกษา
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 / กิจกรรมสังสรรค์ปี
ใหม่ / โครงการสุขภาพดี ชีวิตมีสุข / กิจกรรมส่งเสริมกีฬาครู / กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู / ส่งรายชื่อครู
ดีเด่นและผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูของทุกปี ส่งครูเข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา และมี
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ร้อยละ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
1.
100
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
2. ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
16.67
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
3. โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
0
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
4.
100
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
5. ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
3.57
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
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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 กิจกรรมประกวดงานวิจัยครู เป็นต้น มีการเสนอโครงการขอ
อนุมัติ ดาเนินโครงการ ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
จากการบริหารงานการเงินและงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ผู้เรียน ผลการดาเนินการจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
ผล
าบดาเนนนนการ าบรายจ่าย ร้อยละ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
(1)
(2)
(3)
(มี / ไม่มี)
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
(3) =
มี
1 สื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
1,600,098 100 x (2 ) ร้อยละ 17.99
/ (1)
กว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต
(3) = 100 x รายได้ หรือ
มี
2 ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
มูลค่าผลผลิต / ค่าวัสดุฝึก
ร้อยละ 100
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
(3) =
มี
3 สื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
114,139 100 x (2 ) ร้อยละ 1.28
/ (1)
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
8,890,470
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและ
(3) =
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
มี
100 x (2 )
4
89,600
ร้อยละ 1.00
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
/ (1)
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตาม
(3) =
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึก
มี
5
1,498,516 100 x (2 ) ร้อยละ 16.85
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
/ (1)
โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
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ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
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 ศูนย์บริการด้า นยานยนต์ 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 บริการ
วิชาชีพ โดยให้บริการปรึกษา / ซ่อมบารุงยานพาหนะที่จัดบริการในสถานศึกษาสาหรับผู้ต้องการใช้บริการ
ในย่านใกล้เคียงเป็นประจาตลอดปีการศึกษา เป็นต้น
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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
มี
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.48
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
- แบบสรุปบริการวิชาการและวิชาชีพ
- หลักฐานเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 4
มาตราาน
4.1
ภาพรศม

ค่าคะแนน
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

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 จัดทาโครงการเป็น2 คนต่อ 1
ชิ้น ได้นาชิ้นงานใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพช่างยนต์ภายในวิทยาลัย หรือนาชิ้นงานบริจาคให้สถานศึกษาอื่น
นาไปใช้ในการเรียนการสอน
การเผยแพร่ชิ้นงานของโครงการต่อสาธารณชน ทาโดยใส่ไว้ในเวปไซด์ของวิทยาลัย จากการดาเนินการดังกล่าว
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
มี
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทาโครงการ
มี
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย
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
ไม่มี
25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.
สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
มี
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธน์
ระดับคุณภาพ
ดี

เนกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4

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 2558 ที่ใช้ชิ้นงานเป็นสื่อ
การสอนภายในวิทยาลัย
- แฟ้มสรุปชิ้นงานโครงการและผู้จัดทา
- ชิ้นงานของจริง
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มาตราานที่ 5 ด้านนศัตกรรม สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย
ตัศบ่าีี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัยขอาครู
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดการประชุมครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมสนั บสนุน ให้ครูจัดทางานวิจัย จัดประกวด
งานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชา
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 นการสอน ในปี
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
เนกณฑ์ที่ได้
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์การตัดสนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- เล่มวิจัยในชั้นเรียนของครู
- รายชื่อวิชาและรายชื่อครูที่ทาวิจัยในชั้นเรียน
- แบบสรุปกิจกรรมประกวดวิจัยครู
- หลักฐานการนาผลการวิจัยมาใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหาการเรียนการสอน

ค่าคะแนน
4
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 5
มาตราาน
5.1
5.2
ภาพรศม
หมายถกา

ค่าคะแนน
4
4
8/2= 4.00
ผลรวมค่าคะแนนของ
มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ที่ 5.2
หารด้วย 2

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
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)
- สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาและครู จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ากศ่าดี)
- นักศึกษาของวิทยาลัย เป็นนักศึกษาระบบทวิภาคี โอกาสจะนาผลงานไปประกวดภายนอกสถานศึกษาให้ได้รับ
รางวัลนั้นทาได้ยาก
- 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 เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 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 4.78
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 ได้รับการปลูกฝังจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์
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 4.47
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เนกณฑ์การตัดสนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เนกณฑ์การตัดสนน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- แบบสรุปกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

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 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร 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 4.47
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
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตสานกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก
ตัศบ่าีี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตสานกกด้านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพียา
ศนธีดาเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)
วิทยาลั ยเทคโนโลยี ยานยนต์มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษา ได้มีการจัดประชุมครู เพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรม เสริมความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
ได้จัดทาโครงการเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดทาหลักสูตรรายวิชาโดย
บูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม ใช้สอนนักศึกษา จัดป้ายนิเทศน์ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และค่านิยม จัดการอบรมให้ความรู้หน้าเสาธง จากการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม ให้ครู 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 4.46
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

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
- กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
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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
การศึกษาของวิทยาลัยและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานั้น ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ยานยนต์ และได้จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปี เพื่อนาผลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ได้จัดทามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และจัดทารายงานการประเมินคุ ณภาพภายในประจาปี มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย
จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มี
4 สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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 28 ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ. 2555 ปีการึกกาา 2558
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












28

4

-

1

-

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 = 4.50

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)
- นักศึกษาเรียนระบบทวิภาคี จึงเป็นคนมีวินั ย ขยันหมั่นเพียร ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนการทา
กิจกรรมต่างๆอย่างดีและสม่าเสมอ
- ครูและบุคลากร ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ด้านวิชาการ เทคนิควิธีการสอน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน

จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ากศ่าดี)
-

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.5 สถานศึ ก ษาส่ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า สอบ V-NET
แต่ ผ ลการทดสอบ ผ่ า นเกณฑ์
ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
- อย่างไรก็ตามสถานศึกษาได้ดาเนินการจัดทาโครงการรองรับในแผนพัฒนาการศึกษาทุกปี และมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้า
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ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
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
5
2

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ต้องปรับปรุง

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5
36
36/8 = 4.5

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
ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
คะแนนเฉลี่ย

5
5
5/1 = 5

ดี
ดี

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลี่ย

4
4
8
8/2 = 4

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 = 4.50

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

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี
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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 92.45 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนผู้เรียนเกิดการพัฒนา มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และ
สัมพันธ์กับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.45
2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 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 97.00
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมกับนักศึกษาระบบทวิภาคี
โดยร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาข้อสอบ 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
เมื่อเทียบกับแรกเข้าในปีการศึกษา 2558 มีเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 75.93 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจาก
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ย านยนต์ จั ด การสอนนั ก ศึ ก ษ าระดั บ ประกาศนี ย 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 75.93
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
5. ร้ อยละของผู้ส าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิส ระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 97.93 เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี เพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
ฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างกาลังศึกษาอยู่ เมื่อสาเร็จการศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน บรรจุนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานเป็นจานวนมาก นักศึกษาบางคนที่ได้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการจัดทาแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูลเมื่อมารับ
ใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน 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 าเร็จการศึ กษา 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 ให้จัดทาบันทึก หลังการสอน
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

142

11. ระดับ คุณภาพในการฝึ กงาน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ คุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลั ย
เทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ โดยมีเอกสารเล่มคู่มือการฝึกอบรมนักศึกษา กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาที่สถานประกอบการ กิจกรรม
การวัดและประเมินผลการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น พร้อมมีเอกสารประกอบการดาเนินการ มี
การเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อนาผลไปพัฒนาการฝึกงานในปีการศึกษาต่อไป จากการ
ดาเนินการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพด้านสมรรถนะวิชาชีพ เกณฑ์การตัดสิน อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
12. ระดับ คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ
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 พร้อมประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการวิทยาลัย
จากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก
13. ระดับ คุณภาพในการจั ดทาแผนการบริห ารจัดการสถานศึก ษา เกณฑ์ การตัดสิ น อยู่ในระดั บ
คุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จั ดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่ วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย มีการ
ดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมจัดทา
รายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี จากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
14. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ มีการปรัชญา 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. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้ บริหารสถานศึกษา 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
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึ กษา 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 ศู นย์วิทยบริการ 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 ลการประเมินความพึ ง 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
ผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูของทุกปี เป็นต้น จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครู
และบุ คลากรทางการศึกษาได้รั บ การพัฒ นา และมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม เกณฑ์การตัดสิ นอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี
22. ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดทาโครงการ/กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม ในด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การ
บริ การวิช าการและวิช าชีพ สนับ สนุ น ให้ ครูและนักศึกษาจัดทาเอกสารและงานวิจัย และดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เช่น โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการจัดทาวิจัยของครู เป็นต้น จากการบริหารงานการเงิ นและงบประมาณตาม
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการดาเนินการจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
23. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึก ษา
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 3. การ
บริจาคสื่อด้านยานยนต์มูลค่า 16,252 บาท เป็นต้น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย
4.43 จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
25. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ให้
นักศึกษาชั้น ปวส. 2 จัดทาโครงการเป็น 2 คน ต่อ 1 ชิ้น ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพช่างยนต์ภายใน
วิทยาลัย และบริจาคให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เป็นสื่อการสอนวิชาช่างยนต์ การเผยแพร่
ชิ้นงานของโครงการต่อสาธารณชน ทาโดยใส่ไว้ในเวปไซด์ของวิทยาลัย จากการดาเนินการดังกล่า ว เกณฑ์การ
ตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
26. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม 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 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ วันไหว้ครู เป็นต้น และมีการประเมินความพึงพอใจจากบุคคลภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 4.78 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
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่ อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.47 จากการ
ดาเนิ น กิจ กรรมดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ครู บุ คลากร และนักศึ กษา ได้รับ การปลู กฝั ง จิตส านึกด้า นการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม ผลการดาเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
29. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ เช่น
โครงการส่งเสริมกีฬาช่วงเรียนปรับพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล ปิงปอง แบดมินตัน เป็นต้น
โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในวิทยาลัย กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา กิจกรรมกีฬาแบดมินตัน กิจกรรมการปั่นจักรยาน เป็นต้น และมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ย วข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีผ ลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.47จากการ
ดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
30. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์การตัดสินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ได้จัดทาโครงการเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่การ
ปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดทาหลักสูตรรายวิชาโดยบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้สอน
นักศึกษา จัดป้ายนิเทศน์ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดการอบรมให้ความรู้หน้าเสาธง เป็นต้น และมี
การประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอกวิทยาลัย มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.46 จากการดาเนินการ
ดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
31. ระดั บ คุ ณ ภาพในระบบการประกั นคุ ณ ภาพภายใน เกณฑ์ การตั ด สิ น อยู่ ใ นระดั บ คุณ ภาพ ดี
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในประจาปี มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย จากการดาเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
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32. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้
ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 4 คะแนน ดี เกณฑ์การตัดสินจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 28 ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 สถานศึกษาส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แต่ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
2. การจั ดประกวด / จั ดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
บุคลากรให้มากขึ้น
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. จัดให้นักศึกษาเข้าสอบ V-NET โดยสอนเสริมวิชาชีพช่างยนต์ และกลุ่มวิชาพื้นฐาน เพื่อให้ผล
การทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปมีค่าคะแนนที่สูงขึ้น
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

นายสราวุธ

แย้มสอาด

กรรมการ

นางสาวอัญชลี

เข็มทอง

กรรมการ

นายอนุรักษ์

โพธิ์ทอง

กรรมการ

นายสกล

วงศ์เดชเสรีกุล

กรรมการ

นางสาวชลทิพย์

เดชะ

กรรมการ

นายพิพัฒน์

เนตรประภา

กรรมการและเลขานุการ

