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ค าน า 
 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 (ปรับปรุง 2545) หมวด 6 ว่าด้วย มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรฐาน 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกัน
คุณภาพภายนอก ประกอบกับมาตรา 48 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
ซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2557 ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555) ในส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา มี
จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยในทุกกิจกรรมจะมีคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติตาม
แผน การก ากับติดตาม และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ 
สถานศึกษาจะใช้เป็นแนวทางเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

 
  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 

  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 
ที่ตั้ง  8 ซอยกาญจนาภิเษก 007 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท ์  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  
 ในเบื้องต้นวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. รอบเช้าและรอบบ่ายของ
กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามหลักสูตรปกติ มีอาคารเรียน โรงฝึกงานและอาคารประกอบรวม 5 หลังบน
พ้ืนที่ 3 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพ่ิมอีกหนึ่งหลัง เมื่อ พ.ศ. 2550 และได้รับ
อนุญาตเปลี่ยนการเรียนการสอนจากหลักสูตรปกติ เป็นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจนถึงปัจจุบัน 
 
ปรัชญา 
 ทักษะเลิศ  เทิดคุณธรรม  ผู้น าทวิภาคี 
 
วิสัยทัศน์     

เป็นสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระบบทวิภาคี มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและประสานการท างาน
กับภาคีที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พ่ื อ ให้ เ ย า วชนของชาติ เ ป็ นทรั พยากรบุ คคลด้ านช่ า งยนต์ ที่ มี ศั กยภาพ 
ในการแข่งขัน มีงานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
พันธกิจ   

1.  จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 

 2.  พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ดีงามด ารงตน 

     อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
3.  ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือเป็นแนวทาง 
     พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 

4.  บริหารงานทวิภาคีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยประสานความร่วมมือให้ผู้เรียน 
     ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

http://www.technologyyanyont.com/
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5.  ให้บริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน สังคม เพ่ือการพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนทุกคน 
 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 

 รู้จริง  ปฏิบัติได้  กิจนิสัยดี 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน 
 หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ 
                             

จ านวนบุคลากร 

 1. ผู้รับใบอนุญาต  1 คน 
 2. ผู้อ านวยการ   1 คน 
 3. ครูประจ า   49 คน 
 4. ครูพิเศษ   26 คน 
 4. บุคลากรทางการศึกษา  14 คน 
 5. บุคลากรสนับสนุน  14 คน 
    รวม    105 คน 
          
จ านวนนักศึกษา  3,023 คน (ส ารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) 
 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ปีการศึกษา 2557 จ านวน  60,449,574 บาท 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา) 
 
การพัฒนาคุณภาพ 
 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ มีการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือร่วมกันด าเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการท างานอย่างมีทิศทาง ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ด าเนินงาน PDCA คือ 
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 1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
  1.1 จัดประชุมชี้แจง  
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะท างาน 
  1.3 ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมรับความรู้ภายนอก 
  1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ 
  2.2 ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  2.3 จัดท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา โดยก าหนดแนวทาง / เวลา / งบประมาณ /  
       ผู้รับผิดชอบ 
  2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 
  2.5 สถานศึกษาให้การสนับสนุนทรัพยากร 
  2.6 ฝ่ายบริหารจัดนิเทศทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 จัดท าเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
  3.2 จัดการตรวจสอบ / เก็บข้อมูลตามรายการ 
  3.3 ใช้การวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
  3.4 แปลความหมายเพ่ือทราบผลพร้อมสรุปผล 
 4. ขั้นน าผลไปปรับปรุง (Act) 
  4.1 เสนอผู้บริหารตรวจสอบประเมิน 
  4.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
  4.3 เตรียมวางแผนระยะต่อไป 
  4.4 จัดท ารายงานส่งต้นสังกัด 
 
การตรวจติดตามคุณภาพ 
 วิทยาลัยมีการติดตามควบคุมคุณภาพ โดยแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ภาพรวมและประจ าตัวบ่งชี้ การตรวจติดตามคุณภาพ มีการก าหนดปฏิทินกรอบการด าเนินงาน มีเครื่องมือใน
การตรวจติดตามคุณภาพการด าเนินการทุกกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือก ากับติดตามที่หลากหลาย มีการน าผล
จากการเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
การประเมินคุณภาพ 
 วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพภายใน มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง ในทุกกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ และประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยใช้
ตัวแทนจาก 3 ภาคส่วน คือ มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ตัวแทน
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สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน ตัวแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ สรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรายงาน
แล้วเทียบเคียงกับเกณฑ์อาชีวศึกษา  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 
1. ระดับตัวบ่งชี้ 
 1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
      ระดับดีมาก    จ านวน  28 ตัวบ่งชี้ 
      ระดับด ี   จ านวน   4 ตัวบ่งชี้ 
      ระดับพอใช้   จ านวน  1 ตัวบ่งชี้ 
      ระดับต้องปรับปรุง  จ านวน  - ตัวบ่งชี้ 
      ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวน  1 ตัวบ่งชี้ 
  รวมจ านวน    34 ตัวบ่งชี้ 
 1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ระบุผลการตัดสินตามเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้
      รวมทั้งสิ้นจ านวน  35 ตัวบ่งชี้ 
2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 6  มาตรฐาน 
 2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  1  มาตรฐาน 
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 
 (   )  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ()  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา  
จุดเด่น 
 1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาในระบบทวิ
ภาคี มีหน่วยงานคืองานประสานสถานประกอบการ ดูแลรับผิดชอบด าเนินการส่งนักศึกษาไปสถาน
ประกอบการ จัดครูเป็นทีมเพ่ือออกไปติดตามนิเทศนักศึกษา มีการสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินใน
หลายรูปแบบ ให้สถานประกอบการประเมินนักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การพัฒนางานและความสามารถในวิชาชีพ เป็นต้น จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สรุป
ได้ว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานครบทุกแห่งร้อยละ 100 มีการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาก
การสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ พบว่าจ านวนนักศึกษาร้อยละ 100 สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมกับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาข้อสอบ มีการหาค่าความสอดคล้องตามหลักสถิติ ให้ข้อสอบเกิด
ความเป็นมาตรฐาน ให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทุกคนเข้าสอบ 
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 3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ผล
การประเมินตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 97.62 ระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จัดการศึกษา ระบบทวิภาคี ให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างก าลังศึกษาอยู่ เมื่อส าเร็จ
การศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน บรรจุนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานทุก
คน นักศึกษาบางคนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูลเมื่อมารับ
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน และจัดเก็บข้อมูลจากการขอตรวจสอบวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างๆ  
 4. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการสอนในระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิค
ยานยนต์สาขาเดียว การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการ นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงในสาขางาน
ยานยนต์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและอ่ืนๆอย่างรวดเร็ว มีการประสานกับสถานประกอบการ 
จัดท าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม เป็นต้น                
 5. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดอบรมครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ให้จั ดท าบันทึกหลังการสอน 
และมีการนิเทศติดตามผลการสอนของครูทุกคน ทุกภาคเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
 6. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้คัดเลือกสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพ่ือส่งนักศึกษา
เข้าฝึกงาน ก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานได้จัดท าโครงการฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ ระหว่างนักศึกษาฝึกงาน  
ในสถานประกอบการ ได้จัดท ากิจกรรมนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ กิจกรรมวัดและประเมินผลการ
ฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น เพ่ือน าผลการด าเนินการไปพัฒนาการฝึกงานในปีการศึกษาต่อไป  
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดท าโครงการบริหารความเสี่ยงไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มีการประชุมเพ่ือการด าเนินงานร่วมกัน
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง จัดท าคู่มือด าเนินการ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการที่เชื่อมโยงอ่ืนๆ 
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก กิจกรรมก าหนดเครือข่ายสถานประกอบการ / 
ผู้ปกครอง กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่ / ปัจจัย เสี่ยงในระยะ 1 กิโลเมตร กิจกรรมท าความสะอาด / ท าชุมชนให้น่า
อยู่ และการจัดหาทุนให้นักศึกษา จากการด าเนินการโครงการและกิจกรรมที่เชื่อมโยง พบว่า วิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ควบคุม
ได้และไม่มีผลกระทบเชิงลบทั้งต่อองค์กร บุคลากร และนักศึกษา 

 8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดการอบรมพัฒนา
ภายในวิทยาลัย ด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีวิทยากรภายในวิทยาลัย เช่น การจัดท า
การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดท าหลักสูตรรายวิชา การท าวิจัยในชั้นเรียน การอบรมการสอน
รายวิชาค านวณวิศวกรรม การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมเข้าสู่อาเซียน เป็นต้น ส่งครูและบุคลากรเข้ารับ
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การอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ ส่งครูเข้าศึกษาต่อโดยมอบทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล 
ท าโครงการ/กิจกรรมเกลียวสัมพันธ์ประจ าปี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดชมรมกีฬาและนันทนาการ 
ส่งรายชื่อครูดีเด่นและผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูของทุกปี เป็นต้น 

 9. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านยานยนต์ร่วมกันจัดการศึกษา นักศึกษาเรียนวิชา
ภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการจ านวน 547 แห่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นครูสอน มีวัสดุ อุปกรณ์ของจริงใช้ใน
การฝึกปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยสถานประกอบการร่วมกับวิทยาลัย  

 10. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ เช่น 
โครงการส่งเสริมกีฬาช่วงเรียนปรับพ้ืนฐาน ได้แก่ กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล ปิงปอง แบดมินตัน เป็นต้น 
โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในวิทยาลัย กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา กิจกรรมกีฬาแบดมินตัน กิจกรรมการปั่นจักรยาน เป็นต้น 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
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 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา - เขต -  /ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

2.1  สภาพสังคมของชุมชน รอบบริเวณวิทยาลัย เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ถนนวงแหวน  
      กาญจนาภิเษก 
2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ชมุชนอยู่ในย่านธุรกิจการค้า 
2.3  ข้อมูลของผู้ปกครอง พ านักอยู่ต่างจังหวัด มากกว่า ร้อยละ 90 

 3. ประวัติสถานศึกษา  

  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548  
เป็นต้นมา  
  ในเบื้องต้นวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. รอบเช้าและรอบบ่าย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามหลักสูตรปกติ มีอาคารเรียน โรงฝึกงานและอาคารประกอบรวม 5 หลัง 
บนพ้ืนที่ 3 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพ่ิมอีกหนึ่งหลัง เมื่อ พ.ศ. 2550 และได้รับ
อนุญาตเปลี่ยนการเรียนการสอนจากหลักสูตรปกติ เป็นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจนถึงปัจจุบัน 
 4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (หน้าถัดไป) 

 
                                                                                                                             

 

http://www.technologyyanyont.com/
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- งานหลักสูตรและการสอน - งานการเงิน/การบญัช ี - งานกิจการนักศึกษาและกิจกรรม - งานวางแผนและงบประมาณ 
     - วิชาพืน้ฐาน - งานทะเบียน/สารบรรณ   พัฒนาผู้เรียน/โครงการพิเศษ - งานประกันคุณภาพ 
     - วิชาชีพ - งานเอกสารการพิมพ ์ - งานสวัสดิการพยาบาลและหอพกั - งานวิจัยและพัฒนา 
- งานวัดผลและประเมินผล - งานพัสดุ/ครภุัณฑ์/ยานพาหนะ - งานอาจารย์ที่ปรึกษา - งานสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน 
- งานทะเบียนนักศึกษา - งานอาคารสถานท่ี - งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและพัฒนาวินัย -งานประสานสถานประกอบการ 
- งานรับและจ าหน่ายนักศึกษา - งานประชาสัมพันธ์  
- งานสื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู ้ - งานบุคลากร  
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
- งานส่งเสริมเผยแพร่วิชาการแก่ชุมชน 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
      5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการด ารง ต าแหน่ง 
1 นายภิญโญ ภิรมย์ ประธานกรรมการ 7 
2 นายสมพล บุญวิไล รองประธานกรรมการ 2 
3 นายสมศักดิ์ รุ่งทรัพย์พาณิชย์ กรรมการ 7 
4 นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์ กรรมการ 7 
5 พันเอกยุทธนา สนั่นนาม กรรมการ 1 
6 นางนงนุช ขุนทอง กรรมการ 7 
7 นางสาวเยาวรักษ์ ภิรมย์ กรรมการและเลขานุการ 6 
8 นายสกล วงศ์เดชเสรีกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 5 

 
  5.2  ผู้รับใบอนุญาต  ชื่อ – สกุล  นายภิญโญ   ภิรมย์ 

โทรศัพท ์ 0-28042171-2 E- mail  technology_yanyont@hotmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  คอ.ม สาขา  บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  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 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  1 พฤษภาคม 2548 

5.4  ผู้อ านวยการ  ชื่อ – สกุล   นางสาวเยาวรักษ์   ภิรมย์ 
โทรศัพท์  0-28042171-2 E- mail  technology_yanyont@hotmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  6 พฤศจิกายน 2552 
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  
(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ม ี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ผู้รับใบอนุญาต 1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้จัดการ - - - - - - - - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

ครู 75 49 26 34 41 - 15 51 9 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

14 14 - 3 11 - - 10 4 

บุคลากร
สนับสนุน 

14 14 - - 14 - - - 14 

รวม 105 79 26 39 66 - 17 61 27 
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จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม 

  สาขาวิชาเครื่องกล   

   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

75 49 26 34 41 - 15 51 9 

รวม 75 49 26 34 41 - 15 51 9 

 
 
7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี   
(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา ชั้นป ี รวม 
1 2 3 

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา     
ปวส.         3,023  คน 1,496 1,527 - 3,023 
ปวส. แยกตามประเภทวิชา 1,496 1,527 - 3,023 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
  (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในรอบปีการศึกษา) 

1. นางสาวอัญชลี    เข็มทอง  ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

2. นายนพดล ทองสุระวิโรจน์ ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

3. นายทัชชัย  พันที นักศึกษาชั้น ปวส.ปีที ่2  เข้าแข่งขันช่างสีระดับประเทศได้รับรางวัลที่ 5  
4. นายปิติพงศ์  เตาะหนองนา และ นายสุรเชษฐ์  จวบศรี เข้าแข่งขันทักษะฝีมือช่าง ปี 2557  

ของบริษัทฮีโน่ มอเตอร์ส เซลส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด ได้รับรางวัลชมเชย 
 
9. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สรุปเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้  
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ตอนที่ 2  
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  1.1 ปรัชญา  

    ทักษะเลิศ  เทิดคุณธรรม  ผู้น าทวิภาคี 
  1.2 วิสัยทัศน์     
    เป็นวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนระบบทวิภาคี มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและประสานการท างาน

กับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลด้านช่างยนต์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน มีงานท า
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  1.3 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนทุกคน 

  1.4. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
    รู้จริง  ปฏิบัติได้  กิจนิสัยดี 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 (วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดพิมพ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี หน้าถัดไป) 
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                        ยุทธศาสตร์ที่  1 :  พฒันาระบบงานวชิาการให้ได้มาตรฐาน พฒันาหลกัสูตร  
                                                           กระบวนการเรียนการสอนตลอดจนการวดัและประเมินผล 
                                                           ทั้งรายวชิาสามญัและวชิาชีพ 
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1. กจิกรรมบริการวชิาการ 

หลกัการและเหตุผล 

 ตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ีจะมีการปฏิรูปโครงสร้าง  และการบริหารจดัการระบบการศึกษา  รวมไปถึงการพฒันาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้มี

มาตรฐานเทียบไดก้บัระดบัสากล  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ   ซ่ึงจะมีการพฒันาสถานศึกษาโดยขยายระบบทวิภาคี  และมีการร่วมมือจากสถาน

ประกอบการมากข้ึน  รวมทั้งมีการจูงใจใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ท าให้คนตอ้งการมาเรียนสายอาชีวศึกษามากข้ึน  วิทยาลยัเทคโนโลยียาน

ยนต์จึงได้จดักิจกรรมการฝึกอบรมทางด้านวิชาการเก่ียวกบัช่างยนต์เบ้ืองตน้ให้กบันักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาท่ีมีความต้องการท่ีจะเขา้มาศึกษาต่อในระดับ

อาชีวศึกษา  ใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัช่างยนต ์ และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีสนใจจะศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษามีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัทางดา้นช่าง    
   2.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

-  กิจกรรมบริการวชิาการ   

16 

            

10,000  บาท 
อ.สยาม               

และครูวชิาชีพ 

  
1 โรงเรียน 

            
             
             
             
              

รวม 10,000  บาท  
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2. กจิกรรมบริการวชิาชีพ 

หลกัการและเหตุผล 

 วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์มีนโยบายพฒันาด้านการบริการทางดา้นวิชาการทั้งแก่นกัศึกษาในโรงเรียนและประชาชนทัว่ไป โดยเพื่อท่ีจะเสริมสร้างความรู้
ทางดา้นวิชาการดา้นยานยนต์ โดยครูและนกัศึกษาผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นยานยนต์มาเผยแพร่ความรู้ให้กบัประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจและสามารถน าไป
ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัได้ ดงันั้นจึงไดจ้ดัท าโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถน าไปสู่การปฏิบติัจริง และเป็นการ
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเป็นผูท่ี้มีหวัใจของการบริการตลอดจนเปิดโลกทศัน์เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีหลากหลาย จึงควรด าเนินการจดัท าโครงการน้ีข้ึน 
 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นงานยานยนตใ์หแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
   2. เพื่อใหน้ าความรู้ท่ีไดรั้บไปสู่การปฏิบติัจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   3. เพื่อใหน้กัศึกษามีใจรักงานดา้นการบริการและมีวสิัยทศัน์ท่ีดีต่อวชิาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

-  กิจกรรมบริการวชิาชีพ  
 

ชุมชน
ละแวก

สถานศึกษา 
 

16 

             
 
 
 

10,000 บาท 

 
 
 

อ.อนุรักษ ์
และครูวชิาชีพ 

             
             
             
             
             
              

รวม 10,000 บาท  

 



17 

 
3. กจิกรรมพฒันาการสอนวิชาวทิยาศาสตร์ 6 

หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์

จึงไดจ้ดักิจกรรมการอบรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6  ข้ึน ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาให้มีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก

ยคุโลกาภิวฒัน์ ดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ีเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป 

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนของครู 

   2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 6  เพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมพฒันาการสอนวชิา  

14 

              

วทิยาศาสตร์  6 

ครูวชิาชีพ 

            500 บาท อ.สกล 

               

               

               

                

รวม 500 บาท  
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4. กจิกรรมพฒันาการสอนวิชาเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 

หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์

จึงได้จดักิจกรรมพฒันาการสอนวิชาเคร่ืองยนต์สันดาปภายในข้ึน ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีต้องปรับปรุงและพฒันาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงของโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ีเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป 

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนของครู 

   2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ในรายวชิาเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในเพิ่มข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมพฒันาการสอนวชิา 

ครูวชิาชีพ 14 

              

เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน             500 บาท อ.นงนุช 

              อ.สกล 

               

               

               

รวม 500 บาท  
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5. กจิกรรมการอบรมพฒันาด้านภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

หลกัการและเหตุผล 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบนั  เน่ืองจากในปีพุทธศกัราช  2558  ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึง
ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นท่ีต่างภาษา  ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์จึงไดจ้ดัการอบรมพฒันาดา้นภาษาองักฤษให้แก่ครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อใหค้รูมีความรู้  ทกัษะ  ในเร่ืองของภาษาองักฤษท่ีจะใชติ้ดต่อส่ือสารในชีวติประจ าวนัและน าไปถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัศึกษาต่อไป 

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหค้รูมีความรู้  ทกัษะ  ในการส่ือสารดา้นภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   2. เพื่อสร้างความตระหนกัในการเตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาองักฤษของครูเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมการอบรมพฒันาด้าน
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในการ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

 
 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

15 

            -  
อ.สุพรรน 
อ.สุจินดา 

               

               

               

               

รวม -  
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6. กจิกรรมการอบรมการผลิตส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI)   

หลกัการและเหตุผล     

  ส่ือการเรียนการสอนนบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  ซ่ึงส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นส่ือประเภทหน่ึง
ท่ีใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง  ดงันั้นวิทยาลยั
เทคโนโลยียานยนตจึ์งไดจ้ดัการอบรมการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ข้ึนให้กบัครูผูส้อน  เพื่อให้ครูสามารถผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ได ้ และ
สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนต่อไป 
 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหค้รูสามารถสร้างส่ือการเรียนการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้
   2. เพื่อส่งเสริมใหค้รูมีการสร้างส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพท่ีดี 
    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมการอบรมการผลติ
ส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI)   

ครูทุกท่าน 

 
14 
 
 

             

อ.กรวภิา - ค่าอาหารวา่ง             1,700 บาท 

- ค่าวสัดุ อุปกรณ์  เอกสาร             300 บาท 

รวม 2,000 บาท  
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7. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   

หลกัการและเหตุผล     

การศึกษาทางดา้นอาชีวศึกษาในปัจจุบนัเป็นการศึกษาท่ียงัไม่ไดรั้บความสนใจเขา้ศึกษาต่อ  จึงท าใหข้าดแคลนแรงงานทางดา้นสายอาชีพเป็นอยา่งมาก  เพราะ
นกัศึกษาท่ีจบสายอาชีพมีจ านวนนอ้ย  และระบบการประเมินคุณภาพนกัศึกษาเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงานยงัไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ดงันั้นสถาบนัทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.)  จึงไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในสายอาชีวศึกษา  และด าเนินการสอบเพื่อให้โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัอาชีวศึกษามี
มาตรฐานเดียวกนั วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตไ์ดต้ระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าวจึงไดจ้ดัส่งนกัศึกษาเขา้รับการทดสอบเชิงวิชาการทางการศึกษาแห่งชาติ (V-NET) 
ข้ึนเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของนกัศึกษา  และน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป 
 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนกัศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2546 
   2. เพื่อน าผลสอบไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน         
     

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

โครงการการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตด้ิานอาชีวศึกษา         
(V-NET)   นกัศึกษา 

ปวส. 2 

 
13 
 
 

             

อ.นงนุช 
อ.สกล -  กิจกรรมติว V-NET             - 

              

รวม -  
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8.  โครงการพฒันาการบริหารจัดการการศึกษาบนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วม 

หลกัการและเหตุผล 

เพื่อให้ขอ้เสนอของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561)  ในดา้นการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่มุ่งส่งเสริมสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและสนบัสนุนการศึกษา  โดยรัฐบาลตอ้งการให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์ารเอกชน  องคก์ร
วิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบนัสังคมอ่ืนทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน  ดังนั้นวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์จึงไดจ้ดัโครงการพฒันาการบริหารจดัการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมข้ึน  เพื่อหาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและสถานการณ์ในปัจจุบนั  และรับฟังการเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้เรียนภาคปฏิบติัให้เกิดคุณภาพ 

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางการจดัการเรียนการสอนระบบทวภิาคีในภาคทฤษฎีใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 2. เพื่อเป็นการรับฟังการเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้เรียนภาคปฏิบติัใหเ้กิดคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

โครงการพฒันาการบริหารจดัการ
การศึกษาบนพืน้ฐานของการมส่ีวน
ร่วม สถาน

ประกอบการ
อยา่งนอ้ย  
10  แห่ง 

9 

            1,500  บาท 

อ.อมัรินทร์ 
อ.พิศาล 

-  กิจกรรมการออกพบสถาน
ประกอบการ 
- กิจกรรมการนิเทศนกัศึกษาระบบ
ทวภิาคี 

             

              

รวม 1,500  บาท  
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9.  กจิกรรมการอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

หลกัการและเหตุผล 

การท่ีสถานศึกษาจะจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้นส่ิงท่ีเป็นหวัใจส าคญั  คือ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพคือ  แผนการจดัการเรียนรู้  ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตจึ์งไดจ้ดัการอบรมการจดัท า
แผนการเรียนรู้ข้ึนให้กับครูผูส้อน  เพื่อให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจในการเขียนแผนการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพฒันางานด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหค้รูมีความรู้  ความเขา้ใจการเขียนแผนการเรียนรู้ 
 2. เพื่อใหค้รูสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันางานดา้นการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมการอบรมการจดัท าแผน          
การเรียนรู้ 

ครูทุกท่าน 1 

            500  บาท 

อ.สกล 
               

              

รวม 500  บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 :  สร้างความเข้มแข็งในระบบงานส่งเสริมการศึกษาเพือ่ให้ 
การจัดการศึกษามีความคล่องตัวและสร้างภาพลกัษณ์ 
ที่ดขีองวทิยาลยั 
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1. กจิกรรมทศันศึกษา “เกลียวสัมพนัธ์” 

หลกัการและเหตุผล 

 การพกัผอ่นประจ าปีเป็นกิจกรรมท่ีแต่ละองคก์รจดัข้ึนเพื่อสร้างความสามคัคีใหก้บับุคลากรภายในองคก์ร  เสริมสร้างความรู้  และรวมไปถึงเป็นการสร้างขวญั

และก าลงัใจ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร/เกิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตจึ์งไดจ้ดักิจกรรมเกลียวสัมพนัธ์ วทย.

ข้ึน  เพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้  มีความสามคัคี  เกิดขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์รดว้ย 

 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งคณาจารยแ์ละบุคลากรของวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนต ์

   2.  เพื่อใหค้ณาจารยไ์ดรั้บความรู้  และไดพ้กัผอ่นจากการไปทศันาจรระหวา่งการเดินทาง  

   3.  เพื่อเป็นสวสัดิการใหก้บัคณาจารยแ์ละบุคลากร  วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนต ์     

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมทศันศึกษา  
“เกลยีวสัมพนัธ์” 

บุคลากร 
ทุกท่าน 

14 

              

- ค่าเช่ารถทวัร์ไป - กลบั             30,000 บาท อ.สราวธุ 

- ค่าท่ีพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม             72,600 บาท  

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ             15,600 บาท  

               

               

รวม 118,200 บาท  
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2. กจิกรรมท าบุญสังสรรค์วนัปีใหม่ 

หลกัการและเหตุผล 

 สืบเน่ืองจาก  ทุกส้ินปีจะมีการจดักิจกรรมท าบุญสังสรรค์วนัข้ึนปีใหม่  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยเป็นการจดั
กิจกรรมท าบุญตกับาตรในเทศกาลปีใหม่  และสันทนาการ  เพื่อให้บุคลากรทุกท่านไดร่้วมกิจกรรมสังสรรคเ์ฉลิมฉลองกบัเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  ท าให้
เกิดความสามคัคีในหมู่คณะเพิ่มข้ึน    

วตัถุประสงค์ 1.   เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจให้กบับุคลากรในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

  2.   เพื่อเป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

  3.   เพื่อสืบทอดวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม 
     

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมท าบุญสังสรรค์วนัปีใหม่  

บุคลากร
ทุกท่าน 

 

14 

             
 99,400 บาท 

 
อ.อญัชลี 

 

รวม 99,400 บาท  
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3. กจิกรรมส่งเสริมกฬีาครู 

หลกัการและเหตุผล 

 การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหทุ้กคนใชเ้วลาวา่งหลงัจากเรียน ท างาน หรือท าส่ิงต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์ทั้งยงัท าใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่

คณะ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดียิง่ข้ึน  นอกจากน้ีการเล่นกีฬานั้นยงัช่วยใหห่้างไกลจากส่ิงเสพยติ์ด  และช่วยใหมี้สุขภาพท่ีดีเน่ืองจากการออกก าลงักายอีกดว้ย 

             ดงันั้นเพื่อเป็นการพฒันาในทุก ๆ ดา้น  ทั้งทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดจ้ดัโครงการกีฬาและนนัทนาการ

ใหค้รู  และบุคลากรข้ึน  เพื่อใหมี้สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดีส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ 

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย   สุขภาพจิตของครู  และบุคลากร   

   2.  เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดี  และมีความสามคัคีในหมู่คณะ 

   3.  เพื่อส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

     

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมส่งเสริมกฬีาครู 
บุคลากร
ทุกท่าน 

 
7 

             
10,000 บาท 

 
อ.ปรีชา 

 
 

รวม 10,000 บาท  
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4. โครงการพฒันาอาคารสถานที่ 

หลกัการและเหตุผล 

 ขอ้ควรค านึงประการหน่ึงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในวทิยาลยั คือ ความประหยดัและความคุม้ค่า ดงันั้นการจดัภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มวทิยาลยั 

ใหเ้หมาะสม ถือเป็นภารกิจท่ีตอบสนองกิจกรรมดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการร่วมอนุรักษพ์ลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั 

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อจดัสภาพอาคารสถานท่ีและภูมิทศัน์ในวทิยาลยัใหเ้หมาะสม สวยงาม 

   2.  เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ  

     

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

โครงการพฒันาอาคารสถานที ่
     
 
 
 
 

บริเวณ
ภายใน
วทิยาลยั 

 

6 

            

2,000,000  บาท 

 
 

อ.อภิเชษฐ ์
 

รวม 2,000,000 บาท  
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5. กจิกรรมเยีย่มชมศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย 

หลกัการและเหตุผล 

 เพื่อเป็นการพฒันาความรู้ของบุคลากรในส่วนการปฏิบติังาน  ดว้ยการจดัในรูปแบบของการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  นบัวา่เป็นอีกกระบวนการหน่ึงของการ
พฒันาบุคลากรท่ีจะช่วยใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้  การสร้างความเขา้ใจร่วมกนั  วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตจึ์งไดจ้ดักิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารแห่ง
ประเทศไทยข้ึน  เพื่อให้บุคลากรไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน  เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาเป็นแนวคิด
ส าหรับการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสเรียนรู้  การปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน 
   2.  เพื่อใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนแนวความคิดในการพฒันาการปฏิบติังานและสร้างสรรคว์ธีิการปฏิบติังานใหม่ ๆ  

     

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมเยีย่มชมศึกษาดูงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

เจา้หนา้ท่ี
ทุกท่าน 

 

14 

            

1,800  บาท 
 

อ.อญัชลี 
 

รวม 1,800  บาท  
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6. โครงการสุขภาพดี  ชีวติมีสุข 

หลกัการและเหตุผล 

 การดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง  การมีสุขภาพท่ีดียอ่มก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ  มีประสิทธิภาพ  
และมีคุณภาพ  ซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงการมีคุณภาพท่ีดีดว้ย  วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดร่้วมมือกบัสาธารณสุขบางแค  และโรงพยาบาลบางปะกอก 
8 ในการตรวจสุขภาพและฉีดวคัซีน  เพื่อลดความเส่ียงของการระบาดของโรคและเพื่อใหบุ้คลากรมีสุขภาพท่ีดีดว้ย 

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความใส่ใจในสุขภาพร่างกาย 
   2.  เพื่อใหบุ้คลากรของวทิยาลยัมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

 

    
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2557 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

-  กิจกรรมฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอ
ตีบและบาดทะยกั  
 
-  กิจกรรมตรวจเลือดวดัน ้ าตาล
และไขมนั 

บุคลากร
ทุกท่าน 

 
14 

            

- 

 
 

อ.ชลทิพย ์
 

รวม -  
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7. โครงการอบรมบุคลากรใหม่ 

หลกัการและเหตุผล 

 องคก์รท่ีมีการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ  มีทกัษะ  ความคิด  มีการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ในการ
ปฏิบติังานต่าง ๆ  มีจิตส านึกท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์ไดเ้ห็นความส าคญัของบุคลากรจึงได้จดัการอบรม
บุคลากรใหม่ข้ึน  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ตระหนกัต่อบทบาทหนา้ท่ี  มีความรัก  ความสามคัคี  เอ้ือประโยชน์ต่อกนัในการปฏิบติังาน  สามารถปฏิบติังาน
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อใหบุ้คลากรใหม่ไดท้ราบนโยบายการบริหารงาน  การจดัการศึกษา  ตลอดจนบทบาท หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติั 
2.  เพื่อใหบุ้คลากรใหม่ไดเ้ขา้ใจแนวทางในการปฏิบติั  รู้ระเบียบวนิยั  สิทธิประโยชน์  สวสัดิการ  และพฒันาตนเองในการท างานไดอ้ยา่ง    
     เหมาะสม    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

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 
  -  กิจกรรมงานอาจารยท่ี์ปรึกษา  
  -  กิจกรรมงานสถานประกอบการ 
  -  กิจกรรมงานประกนัคุณภาพ/ 
การเขียนโครงการ 
  -  กิจกรรมการใชฐ้านขอ้มูลใน
การคน้ขอ้มูลนกัศึกษา 

 

บุคลากร
ใหม่ทุก
ท่าน 

 

14 

            

1,000  บาท 

 
 

งานบุคลากร 
 

                 

รวม 1,000 บาท  
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   ยุทธศาสตร์ที่  3  : ส่งเสริมระบบงานกจิการนักศึกษาด้วยรูปแบบ 

                ที่หลากหลาย ดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาภายในวทิยาลยั 

และสถานประกอบการ 
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1. กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 

หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองจากวนัท่ี 5 ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ซ่ึงเป็นวนัท่ีประชาชนชาว

ไทยทั้งประเทศไดร่้วมกนัแสดงความจงรักภกัดี เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  และก าหนดวนัน้ีเป็น “วนัพอ่แห่งชาติ” 

 ดงันั้น วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดจ้ดักิจกรรมเน่ืองในวนัพอ่แห่งชาติข้ึน  เพื่อเป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทีและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็นการท าความดีถวายพอ่หลวง และเป็นการระลึกถึงพระคุณของพ่อผูใ้หก้  าเนิด 

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 

   2.  เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกยอ่งบทบาทของพอ่ท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

   3.  เพื่อรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาติใหด้ ารงสืบต่อไป 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต ิ  

5,6 

             อ.สราวธุ และ 

- ค่าดอกไมธู้ปเทียน นกัศึกษา             1,000 บาท งานกิจการ 

- ค่าจดัสถานท่ี ปวส.1-2             500 บาท นกัศึกษา 

รวม 1,500 บาท  

 

 

 

 

 



34 

 
2. กจิกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

หลกัการและเหตุผล 

วนัแม่แห่งชาติ ตรงกบัวนัท่ี 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น
วนัแม่คือ ดอกมะลิ ซ่ึงมีสีขาวบริสุทธ์ิ ส่งกล่ินหอมไปไกลและหอมไดน้าน อีกทั้งยงัออกดอกไดต้ลอดทั้งปี เปรียบไดก้บัความรักอนับริสุทธ์ิของแม่ท่ีมีต่อลูกไม่มีวนั
เส่ือมคลาย  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีพระองคท์รงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดงัไดท้รงปฏิบติั พระราชกรณีย
กิจและปรากฏในพระราชด าริของพระองค ์อนัทรงคุณประโยชน์อยา่งมากมายให้กบัพสกนิกรชาวไทย   ดงันั้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดี  คณะครูและนกัศึกษา
วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดจ้ดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติข้ึน 

 วตัถุประสงค์ 1.   เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาไดร้ะลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภกัดีต่อ 

                      สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

   2.   เพื่อใหน้กัศึกษาไดแ้สดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูเ้ป็นมารดาซ่ึงเป็นผูมี้พระคุณ 

   3.   เพื่อรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาติใหด้ ารงสืบต่อไป 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมวนัแม่แห่งชาต ิ                อ.สราวธุ และ 
งานกิจการ 
นกัศึกษา 

- ค่าดอกไมธู้ปเทียน นกัศึกษา 5,6             1,000 บาท 

- ค่าจดัสถานท่ี ปวส.1-2              500  บาท 

รวม 1,500 บาท  
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3. กจิกรรมธรรมะ 1-2 

หลกัการและเหตุผล 

การอบรมศีลธรรมให้กบันกัศึกษาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้นกัศึกษาสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ตลอดจนเป็นท่ียอมรับ
จากครอบครัว เพื่อนบา้น ท่ีท างาน และในสถานศึกษาแลว้นั้น ยงัเป็นแนวทางท่ีนกัศึกษาจะตอ้งน าหลกัศีลธรรมไปใชใ้นการศึกษาเล่าเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด ารงชีวติ  

 วตัถุประสงค์ 1.   นกัศึกษาน าหลกัศีลธรรมทางพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

   2.   นกัศึกษาไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนแนวทางป้องกนัการใชย้าเสพติด 

         การเล่นการพนนั การทะเลาะววิาทและการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัสมควร 

   3.   นกัศึกษาน าความรู้จากการฟังบรรยายธรรมไปปรับใชใ้นการพฒันาตนเอง 

                 4.   นกัศึกษาท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น  สวดมนต ์ไหวพ้ระ ไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมธรรมะ 1-2  
   

นกัศึกษา
ปวส.1-2 

5,6 

            22,000 บาท 

อ.สราวธุ  
และงานกิจการ

นกัศึกษา 

               

               

               

รวม 22,000 บาท  
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4. กจิกรรมวนัไหว้ครู 

หลกัการและเหตุผล 

พิธีไหวค้รูเป็นพิธีท่ีแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของคนไทยท่ีสืบทอดต่อกนัมายาวนาน  ซ่ึงแสดงออกถึงความกตญัญูรู้คุณเคารพนบัถือต่อครูผู ้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นกัศึกษา   เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กบันกัศึกษาในการศึกษาหาความรู้ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ทั้งยงัเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูและนกัศึกษา  ก่อใหเ้กิดการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม   น าไปสู่ความสามคัคีปรองดองต่อเพื่อนนกัศึกษารุ่นพี่และรุ่นนอ้ง  

จากเหตุผลดงักล่าววทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดจ้ดัพิธีไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2557 ข้ึน  เพื่อให้นกัศึกษาไดแ้สดงความกตญัญูกตเวทีต่อครู ทั้งเป็นการ
สืบสานประเพณีการไหวค้รูด ารงสืบต่อไป  

 วตัถุประสงค์ 1.   เพื่อสืบสานวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของไทยใหด้ ารงสืบต่อไป 
   2.   เพื่อใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความกตญัญูกตเวทีต่อครูผูป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ศิษย ์
   3.   เพื่อเสริมสร้างความผกูพนัระหวา่งครูและนกัศึกษา 

    4.   เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บเกียรติบตัร คนดีศรี ทนย.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษารุ่นต่อไป 
    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมวนัไหว้ครู 
   -  ไหวค้รู 
   - มอบเกียรติบตัรคนดีศรี ทนย.   

นกัศึกษา
ปวส.1-2 

6 

            3,000 บาท 

อ.สราวธุ 
และงานกิจการ

นกัศึกษา  
               

               

               

รวม 3,000 บาท  
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5. กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

หลกัการและเหตุผล 

วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต ์ เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี  ซ่ึงมีความแตกต่างจากระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
ระบบปกติ  ทั้งดา้นระบบการศึกษา  ระเบียบขอ้บงัคบั  กฎเกณฑต่์าง ๆ การปฐมนิเทศจะช่วยใหน้กัศึกษามีความพร้อมเขา้ใจในการปฏิบติัตนและสร้างทศันคติท่ีดี  ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งจดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  เพื่อเป็นการแนะน าแนวทางในการเรียน  การปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  เพื่อเป็น
การช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมเพื่อเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งดา้นการเรียนและความเป็นอยู่  นอกจากนั้นยงัเป็นการแนะน าผูบ้ริหารและคณาจารยใ์ห้
นกัศึกษาใหม่ไดรู้้จกัดว้ย 

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาใหม่ไดรั้บทราบถึงนโยบาย  วตัถุประสงค ์ ของวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนต์ 
               2.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงวธีิการสอน  การใหบ้ริการ  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  สวสัดิการและ 
         ขอ้มูลพื้นฐานให้แก่นกัศึกษาใหม่ 
    3.  เพื่อใหน้กัศึกษาคุน้เคย  สร้างสัมพนัธภาพและเกิดทศันคติท่ีดีต่อคณะครูและสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นกัศึกษา
ปวส.1 6 

            33,100 บาท 

อ.นงนุช                

              

รวม 33,100  บาท  
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6. กจิกรรมวนัส าเร็จการศึกษา 

หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจไดท้วีความเขม้ขน้ข้ึน  นกัศึกษาท่ีจะจบใหม่จะตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมกบัการแข่งขนัในภาวะปัจจุบนั  ซ่ึงจะส่งผลให้นกัศึกษา       

มีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวติ  และกา้วหนา้ในการท างานมากข้ึน  วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตเ์ป็นสถาบนัการศึกษาหน่ึงท่ีสร้างนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ประกอบ

ไปดว้ย  ความรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และตระหนกัถึงความส าคญัต่ออนาคตของนกัศึกษาท่ีจะจบการศึกษา  การจดักิจกรรมวนัส าเร็จการศึกษา

ของวทิยาลยัเทคโนโลยียานยนต ์ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั  นกัศึกษาไดมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  เพื่อตดัสินใจในแนวทางการศึกษาต่อ  หรือแนวทางในสาขา

งานท่ีนกัศึกษาสนใจ  รวมทั้งท าใหน้กัศึกษาเกิดความภาคภูมิใจต่อสถานศึกษา  ซ่ึงจะส่งผลให้  นกัศึกษาท่ีจะจบการศึกษา  สามารถกา้วเขา้สู่วิชาชีพ  หรือศึกษาต่อได้

อยา่งมัน่ใจและประสบความส าเร็จในอนาคต    

  วตัถุประสงค์ 1. เพื่อแนะน าแนวทางในการศึกษาต่อ/การท างาน/การด าเนินชีวติใหป้ระสบความส าเร็จหลงัจบการศึกษา 

          2.  เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษามีจิตส านึกท่ีดีในการประกอบอาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณและพร้อมจะรับใชส้ังคมต่อไป 

    3.  เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  และไดน้ าขอ้คิดท่ีดีไปปฏิบติั  เพื่อความเจริญในอนาคต 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กจิกรรมวนัส าเร็จการศึกษา 
    - เขา้แนะแนวทางชีวติและศึกษา
ต่อ 

นกัศึกษา
ปวส.2 

6 

            120,000 บาท 

อ.ชลทิพย ์ 
               

               

รวม 120,000 บาท  
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7. กจิกรรมการด าเนินกจิกรรมป้องกนัเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

หลกัการและเหตุผล     

 สภาพสังคมปัจจุบนัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงรอบตวันกัศึกษามากมาย  ไม่วา่จะเป็นร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต  แหล่งมัว่สุม  สถานบนัเทิง  จึงเป็นเหตุให้
นกัศึกษาไม่สนใจใฝ่เรียนรู้  มีพฤติกรรมเส่ียง  เช่น  ติดเกมส์  ทะเลาะวิวาท  หนีเรียน  ชูส้าว  เป็นตน้  ปัญหาเหล่าน้ีสร้างปัญหาให้ผูป้กครอง  ครู  และเป็นปัญหาของ
สังคมซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพฒันาเยาวชนของชาติ  วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว จึงจดัก่ีกิจกรรมการอบรมการป้องกนัเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาข้ึน  เพื่อใหค้รูมีแนวทางในการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาดงักล่าวในสถานศึกษาต่อไป   
 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้  ความเขา้ใจในการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   2. เพื่อใหบุ้คลากรมีแนวทางในการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมการด าเนินกจิกรรม
ป้องกนัเฝ้าระวงัปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

นกัศึกษา
ปวส.1-2 

 
14 
 

            500  บาท 

อ.ชูศักดิ์        
และงานพฒันา

วนิัย -  การอบรมขยายผลใหค้วามรู้              

              

รวม 500 บาท  
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8. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด  

หลกัการและเหตุผล 

การดูแลสุขภาพของผูเ้รียนทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาพน้จากภาวะเส่ียง ท่ีน ามาสู่ปัญหาและเป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อการ

เรียน เช่น สารเสพติด การมัว่สุม การพนนั ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกมากมาย วิทยาลยัจึงไดก้ าหนดใหมี้นโยบายในเร่ืองการป้องกนัความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัศึกษามีสุขภาพท่ีแขง็แรง ซ่ึงจะน าไปสู่ความมีคุณภาพ ส าเร็จการศึกษาไดต่้อไปในอนาคต 

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติด            

   2.  เพื่อด าเนินให้นกัศึกษาเรียนจบตามหลกัสูตรก าหนด  
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

ตรวจสุขภาพและสารเสพตดิ 
 

นกัศึกษา 
ปวส.1-2 

6,7 

            282,880 บาท 

อ.สราวธุ 
และงานพฒันา

วนิย 

 
 

             

 
 

             

รวม 282,880 บาท  

 

 

 

 



41 

 
9. โครงการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษา 

หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยในสถานการณ์ปัจจุบนัมีโอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์อาจท าใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบต่อสถานศึกษาหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
วางไว ้ไม่วา่จะเป็นดา้นความไม่ปลอดภยัในสถานศึกษา ดา้นการทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสังคม ตลอดจนดา้นการพนนัและการมัว่สุม 
 ดงันั้นวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งด าเนินโครงการบริหารความเส่ียง เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกนัปฏิบติั เพื่อการบริหาร
ความเส่ียง อยา่งมีระบบ ตามความส าคญัดงักล่าว 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อป้องกนัและควบคุมความเส่ียงดา้นความปลอดภยั   2.  เพื่อป้องกนัและควบคุมความเส่ียงดา้นการทะเลาะววิาท 
 3.  เพื่อป้องกนัและควบคุมความเส่ียงดา้นส่ิงเสพติด   4.  เพื่อป้องกนัและควบคุมความเส่ียงดา้นสังคม 
 5.  เพื่อป้องกนัและควบคุมความเส่ียงดา้นการพนนัและการมัว่สุม 
 

 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

บริหารความเส่ียงของสถานศึกษา 
 

ลดความ
เส่ียงใน

ภาพรวม 5% 
12 

            

เช่ือมโยงกบั
โครงการอ่ืน 

อ.ปรีชา 

 
 
 

            

             
             

รวม -  บาท  
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10. กจิกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ  ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงชีวิตและขอ้ปฏิบติัของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัประเทศ ซ่ึง
เป็นปรัชญาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงการรู้จกัพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช ้ความมีเหตุผลวิทยาลยั
เทคโนโลยียานยนต์ จึงเห็นความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัและเพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษารู้จกัความพอเพียง โดยสอดแทรกแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเพื่อสอนใหน้กัศึกษารู้จกัการใชชี้วติอยา่งสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจดา้นเศรษฐกิจพอเพียง        
   2. เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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. กจิกรรมให้ความรู้ทีเ่กีย่วข้อง 
    - จดัป้ายนิเทศ 
    - บรรยายหน้าเสาธง 
2. บริหารจดัการและการเรียนการ
สอนตามหลกัการทีเ่หมาะสม 
 
 
 

 
บุคลากร
และ

นกัศึกษา
ทุกคน 

 
6 
 

1 

             
500 บาท 

 
- 

 
 
 

อ.ชลทิพย ์
อ.สกล 

รวม 500 บาท  
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11. โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

หลกัการและเหตุผล 

 ขอ้ควรค านึงประการหน่ึงในการด าเนินกิจกรรมดา้นอาคารสถานท่ี ภายในวิทยาลยั คือ การรักษาความสะอาด จดับรรยากาศ ตลอดจนการดูแลความปลอดภยั
ใหก้บันกัศึกษา ดงันั้นการจดัภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มวทิยาลยัใหเ้หมาะสม ถือเป็นภารกิจท่ีตอบสนองขอ้ค านึงดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการร่วม
รักษาส่ิงแวดลอ้มและสร้างภาพลกัษณ์ดว้ยเช่นกนั 

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อจดัสภาพอาคารสถานท่ีและภูมิทศัน์ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม 
   2. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสถานศึกษา 
   3. สร้างความพึงพอใจใหผู้พ้บเห็น 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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. ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

5 กิจกรรม 16 

             

อ.อภิเชษฐ ์
อ.อนุรักษ ์

              

2. ร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง              

 
3. ท าความสะอาด บริเวณรอบ ๆ 
วทิยาลยัฯ 
 

            10,000 บาท 

รวม 10,000 บาท  
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11. กจิกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในสถานศึกษา 

หลกัการและเหตุผล 

 ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยที  าใหเ้กิดการผลิตสินคา้ต่าง ๆ ข้ึนมาเพื่ออ านวยความสะดวกสบายและสนองความตอ้งการของประชาชน  
การใชว้สัดุต่าง ๆ ทั้งจากธรรมชาติและเคมีภณัฑ์ในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการอุปโภคบริโภคอนัเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
และจากการขอความร่วมมือจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจดัท าแผนการลดปริมาณขยะมูลฝอย/คดัแยกขยะมูลฝอย/สร้างจิตส านึกและวินยั
ใหก้บันกัศึกษาโดยการสอดแทรกความรู้เร่ืองขยะในบทเรียนหรือการจดัการเรียนการสอน  จากเหตุผลดงักล่าววิทยาลยัฯ จึงไดจ้ดักิจกรรมน้ีข้ึนเพื่อสร้างจิตส านึกและ
วนิยัใหก้บัครู  บุคลากร  และนกัศึกษา  เพื่อใหน้ าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัต่อไป 

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหค้รู  บุคลากร  และนกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะใชแ้ลว้ 
   2. เพื่อสร้างจิตส านึกรักโลก  รักชีวติ  รักส่ิงแวดลอ้มแก่บุคลากรและนกัศึกษาในสถานศึกษา 
   3. เพื่อส่งเสริมการจดัท าแผนการลดปริมาณขยะแบบยัง่ยนืในสถานศึกษา    
    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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. อบรมให้ความรู้ 

5 กิจกรรม 7 

            11,000  บาท 

อ.อภิเชษฐ ์
อ. ปรีชา 

2. ร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง              

3. คดัแยกขยะทีใ่ช้แล้ว 
 

             

รวม 11,000 บาท  
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12. โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา 

 หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยียานยนต ์มีปณิธานและนโยบายท่ีชดัเจนในการเสริมสร้างและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นกัศึกษา และมี
ความมุ่งมัน่ท่ีแน่วแน่ในการผลิตนกัศึกษา ใหมี้ความรู้ ความสามารถ และความรับผดิชอบในการใชคุ้ณธรรมก ากบัความรู้ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อร่วมกนัสร้างและ
พฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อเป็นการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  
   2.  เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการในการพฒันานกัศึกษา ใหมี้ความรู้     
        ความสามารถเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

- กจิกรรมการครองตนให้เหมาะสม
ในสถานประกอบการ 

นกัศึกษา 

3 , 6 

            

7,000 บาท อ.อนุรักษ ์

 ปวส. 1-2             
- กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษา
ด้านวชิาชีพ 
 
 
 

รวม 7,000 บาท  
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13. โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจ์ดัโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้ึน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้นกัศึกษาและรู้จกัปฏิบติัตนให้

ถูกตอ้งตามภาระหนา้ท่ี มีวถีิชีวติตามหลกัประชาธิปไตย สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 

 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี เคารพในสิทธิของตนและผูอ่ื้น 

   2. เพื่อฝึกใหน้กัศึกษาไดท้  างานเป็นกลุ่ม กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก 

   3. เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัขั้นตอนการปฏิบติัตามวธีิการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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. กจิกรรมเสริมสร้างความรู้เกีย่วกบั
ประชาธิปไตย 
 นกัศึกษา 

ปวส. 1-2 
5 

             

อ.ชลทิพย ์2. กจิกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย             600 บาท 

              

              

รวม 600 บาท  
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14. โครงการเสริมความรู้สู่ปริญญาตรี  

 หลกัการและเหตุผล                  

 วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตไ์ดจ้ดักิจกรรมสอนเสริมความรู้สู่มหาวทิยาลยัข้ึน เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะ มีความรู้เพิ่มมากข้ึน สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ

สอบเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัต่างๆได ้ดงันั้นวทิยาลยัจ าเป็นตอ้งมีจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

วตัถุประสงค์         1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะ มีความรู้เพิ่มข้ึน 
           2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความสามารถน าไปใชส้อบเพื่อศึกษาต่อ 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

โครงการเสริมความรู้สู่ปริญญาตรี 

ปวส. 2 13 

            

1,000 บาท อ.จอมขวญั 
             
             
             

รวม 1,000  บาท  
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15. กจิกรรมอาชีวะเอกชน  สร้างคน  สร้างชาติ 

 หลกัการและเหตุผล                  
 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างค่านิยม  ปรับภาพลกัษณ์  และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นกัเรียน  นกัศึกษา  พ่อแม่และผูป้กครอง  มี
ความยนิดีและส่งเสริมใหบุ้ตรหลานเขา้รับการศึกษาในสายอาชีพเพิ่มมากข้ึน  ในสาขาวชิาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน วิทยาลยัเทคโนโลยี
ยานยนตไ์ดต้ระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าวจึงไดจ้ดักิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมข้ึน  เพื่อตอบสนองนโยบายตน้สังกดั  และยงัเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  
ในการเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือสังคมก่อใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์         1.  เพื่อใหค้รู  บุคลากร  และนกัศึกษารู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
           2.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และเกิดจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

 กจิกรรมอาชีวะเอกชน  สร้างคน  
สร้างชาต ิ

ครูและ
นกัศึกษา 

6,7 

            

3,000  บาท 
อ.อนุรักษ ์

และครูวชิาชีพ 
-  ท าความสะอาดบริเวณวดั             
-  พฒันาชุมชนรอบวทิยาลยั             
-  บริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต ์             

รวม 3,000  บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  : ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลอดจนงานวางแผน 
และพฒันาการศึกษาให้เหมาะสมกบัสภาวะสังคม  
เศรษฐกจิ ฐานความรู้ 
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1. ส่งเสริมงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 หลกัการและเหตุผล 

 เพื่อใหก้ารปฏิบติัตามนโยบายของตน้สังกดัวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยท่ี

ตอ้งการใหทุ้กคนนบัตั้งแต่ผูบ้ริหารตลอดจนบุคลากรทุกคนควรรับรู้ ท าความเขา้ใจ เพื่อการปฏิบติังานร่วมกนั เพื่อเป็นแนวทางและส่ิงยนืยนัในการด าเนินการศึกษาให้

มีประสิทธิภาพส่งผลใหน้กัศึกษามีคุณภาพในท่ีสุด ดงันั้นวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดด้ าเนินการจดัโครงการส่งเสริมงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ึนมา 

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดก้ าหนดแนวปฏิบติัของสถานศึกษา และด าเนินการร่วมกนั 
   2. เพื่อผดุงคุณภาพสถานศึกษาดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายใน 
   3. เพื่อปฏิบติัตามนโยบายตน้สังกดั  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  

11 

            

5,000 บาท 
- อ.นงนุช 
- อ.อมัรินทร์ 
 

2. จดัท าแผนปฏิบัตกิารสถานศึกษา ส าเนา  
5 เล่ม 

            

3. ประเมนิคุณภาพภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1 ท่าน             

4. จดัท าคู่มอืงานประกนัคุณภาพ
ภายใน 

ส าเนา 
5 เล่ม 

            

5. จดัท าคู่มอืแนวทางการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 

            

6. จดัท ารายงานประจ าปี             
รวม 5,000 บาท  
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2. กจิกรรมจัดหาทุนการศึกษา 

หลกัการและเหตุผล 

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ  นอกจากน้ีการศึกษายงัเป็นกุญแจ

ส าคญัท่ีจะน าไปสู่การประกอบอาชีพ รายได ้ประสิทธิภาพของการท างาน และการพึ่งพาตนเองไดใ้นท่ีสุด  ดงันั้นหากจะมุ่งหวงัให้การพฒันาประเทศเป็นไปอย่าง

สมบูรณ์ราบร่ืน ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอยา่งทัว่ถึง  ซ่ึงปัญหาความยากจนยงัเป็นอุปสรรคท่ีท าให้เด็กและ

เยาวชนไทยส่วนหน่ึงขาดโอกาสทางการศึกษา ตอ้งออกจากโรงเรียนกลางคนัหรือไม่ไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตจึ์งไดต้ระหนกัถึง

ความส าคญัของการศึกษาและปัญหาดงักล่าวจึงไดจ้ดัโครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่

นกัศึกษาไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ เพื่อสนบัสนุนให้นกัศึกษาท่ีเรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี มีโอกาสทางการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมจดัหาทุนการศึกษา 

นกัศึกษารับ
ทุนการศึกษา  

54  ทุน 

 
7 
 

              

               

             - อ.พิศาล 

               

               

               

รวม -  
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3. กจิกรรมนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ 

หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากการศึกษาในระบบทวิภาคีให้นกัศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  และเพื่อให้การท างานของนกัศึกษา มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ดูแลและติดตามคุณภาพนักศึกษาในสถานประกอบการ และภารกิจอีกประการของการนิเทศนักศึกษาคือการได้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากสถานประกอบการและ
นกัศึกษาเพื่อปรับปรุงและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง  จึงสมควรจดัโครงการนิเทศนกัศึกษาในสถานประกอบการเพื่อรองรับความส าคญัดงักล่าว 
 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อก ากบั  ดูแลพฤติกรรมของนกัศึกษาระหวา่งฝึกงาน 
   2. เพื่อติดตามความกา้วหนา้ดา้นความรู้ความสามารถดา้นวชิาการ  และความสามารถตามลกัษณะงานของนกัศึกษา 
   3. เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะพึงประสงคข์องนกัศึกษา 
   4. เพื่อทราบปัญหารวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากนกัศึกษาและสถานประกอบการ 
   5. เพื่อทราบความตอ้งการตลาดแรงงานจากสถานประกอบการ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมนิเทศนักศึกษาใน 
สถานประกอบการ 

นกัศึกษา 
ปวส. 1-2 

8 

            150,000 บาท อ.อมัรินทร์ 
และงาน

ประสานสถาน
ประกอบการ 

               

               

รวม 150,000 บาท  
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4. กจิกรรมฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ 

หลกัการและเหตุผล 

วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนต ์เปิดรับนกัศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2557  ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2557  ฝ่ายงานกิจการนกัศึกษาจึงมอบหมายให้แผนกช่าง
ยนตด์ าเนินการจดัอบรมนกัศึกษาใหม่  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทกัษะพื้นฐานทางวิชาชีพช่างยนต ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาในการปฏิบติังาน
ก่อนส่งสถานประกอบการ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการท่ีมีความตอ้งการนกัศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตท่ี์ปฏิบติังานได้
จริง 
วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานดา้นวชิาชีพช่างยนต ์

 2.  เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ตวันกัศึกษา 
 3.  เพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่สถานประกอบการและวทิยาลยั 
 4.  เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพดา้นช่างยนตข์องนกัศึกษาในอนาคต 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมฝึกอบรมนักศึกษาใหม่  
นกัศึกษา
ใหม่ 

2 

             
100,000  บาท อ.อมัรินทร์              

             
รวม 100,000 บาท  
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5. กจิกรรมพฒันาฐานข้อมูลสถานประกอบการ 

หลกัการและเหตุผล 
ฐานขอ้มูลเป็นการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  ท าให้ผูใ้ชส้ามารถใช้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกนัได ้ โดยท่ีจะไม่เกิดความซ ้ าซ้อน

ของขอ้มูล  และยงัสามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูล  อีกทั้งขอ้มูลในระบบก็จะถูกตอ้งเช่ือถือได ้ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยจะมีการก าหนดระบบ
ความปลอดภยัของขอ้มูลข้ึน 

วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศใหข้อ้มูลมีความเช่ือมโยงกนัสะดวกต่อการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมพฒันาฐานข้อมูล 
สถานประกอบการ จ านวน  1  

ฐานขอ้มูล 
10 

            - อ.สราวธุ 
อ.รัตพล 

               

               

รวม -  
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6. กจิกรรมประกวดงานวจัิยครู 

หลกัการและเหตุผล 

เพื่อให้งานวิจยัของครูผูส้อนมีความเป็นมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมขวญัก าลงัใจสายผูส้อน ให้เกิดการพฒันางานสอนอย่างมีทิศทาง และส่งเสริมการเป็น
นกัวจิยัในสถานศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งสมควรด าเนินกิจกรรมน้ีข้ึนมา 

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมงานวจิยัของครูผูส้อน 
   2. เพื่อส่งเสริมขวญัก าลงัใจบุคลากรสายผูส้อน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมประกวดงานวจิยัครู  

15 

              

              15,000 บาท อ.สกล 

                

รวม 15,000 บาท  
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7. กจิกรรมการอบรมเทคนิคการให้ความรู้รายวชิาโครงการ 

หลกัการและเหตุผล 

การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2546  เนน้การปฏิบติัจริงโดยก าหนดให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กปฏิบติังาน
จริงในสถานประกอบการ  และจดัให้ผูเ้รียนทุกคนท าโครงการ  ซ่ึงการท าโครงการในสถานศึกษาเป็นแนวทางท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนมุ่งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
และเน้นความส าคญัของการร่วมมือกนัในหมู่ผูเ้รียน  จากความส าคญัดงักล่าววิทยาลยัฯ จึงไดจ้ดัโครงการการอบรมเทคนิคการให้ความรู้รายวิชาโครงการให้กบัครู  
เพื่อใหค้รูมีความรู้ในรายวชิาโครงการ  และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปแนะน าใหก้บันกัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหค้วามรู้แก่ครูผูรั้บผิดชอบในรายวชิาโครงการ 
   2. เพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนในรายวชิาโครงการให้แก่นกัศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2557 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

กจิกรรมการอบรมเทคนิคการให้
ความรู้รายวชิาโครงการ 

ครูวชิาชีพ 14 

            1,940  บาท 

อ.อมัรินทร์               

              

รวม 1,940  บาท  
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 3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 66,391,800 - เงินเดือนครู 17,528,289  

- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 559,731 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน -  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายราย
หัวนักเรียน 

- - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร -  

- เงินอุดหนุน ........ - - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 33,130,500  

- เงินอุดหนุน ........ - - งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ สื่อการสอน  วัสดุฝึก 

870,806  

  - ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 

40,000  

  - ส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

60,000  

  - ส าหรับการบริหารจัดการทั่วไป 15,136  

- เงินบริจาค - - งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

120,000  

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอน 

- - งบด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

1,196,604  
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รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

  - งบพัฒนาบุคลากร 1,621,112  

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,348,062  

- อ่ืนๆ 22,143 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 4,519,065  

รวมรับ 66,973,674 รวมจ่าย 60,449,574  
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 4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

เมื่อวันที่  29-31 มกราคม 2557 

1. ให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบเชิง
วิชาการทางการศึกษาแห่งชาติ  

( V-NET) 

1. ส่งผู้เรียนเข้ารับการทดสอบเชิง
วิชาการทางการศึกษาแห่งชาติ  

( V-NET) ปีการศึกษา 2557 

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้ารับ
การทดสอบ V-NET ได้แก่กจิกรรม
การติว 

2.นักศึกษาเข้าสอบ V-NET ผล
การสอบเป็นไปตามรายงานของ 
สทศ. 

 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพทุกคน 

3.นักศึกษาเรียนระบบทวิภาคี 
เรียนทฤษฎีในสถานศึกษา 1 วัน 
เรียนปฏิบัติในสถานประกอบการ 
6 วัน จึงไม่สามารถออกให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพได้ครบทุกคน 

 4. ก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในโครงการให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาทุกชั้นปี 
ได้เกิดการเรียนรู้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์ใน
โครงการให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
และเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 

 5. เพิ่มจ านวนโครงการวิชาชีพ
และปรับสัดส่วนผู้เรียนต่อจ านวน
โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
ของนักศึกษาให้เหมาะสม 

5. เพิ่มจ านวนโครงการวิชาชีพข้ึน 
แต่ยังไม่สามารถให้ท าโครงงาน   
2 คน : 1ช้ินได้ เพราะนักศึกษาอยู่
ในสถานประกอบการสัปดาห์ละ  
6 วัน 

 6. ส่งเสริมการน าผลงานของครู
และนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับต่างๆหรือเข้าประกวด
แข่งขันในเวทีต่างๆให้มากขึ้น 

 

 

 

6. จัดประกวดผลงานวิจัยของครู
ภายในวิทยาลัยได้รับรางวัล 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 7. น าผลการประเมินคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพและด าเนินการปฏิบัติให้
เกิดผล 

7. น าผลการประเมินคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะไปท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและปฏิบัติตามแผนนั้น 

 8. เพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

8. ข้อมูลในฐานข้อมูลมีจ านวน
มากขึ้นและครบถ้วนสมบูรณ์ใน
การด าเนินงานของวิทยาลัย 

 9.เชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆให้เป็น
ระบบท่ีสมบูรณ์ และน ามาใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 

9. เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็น
ระบบสมบูรณ์น ามาใช้สนับสนุน
การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
ได้ผลดี 

 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด   

เมื่อวันที่ 23,24,25 มกราคม 2555   
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ตอนที่ 3 

การด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา/มาตราานการึกกาาขอาสถานึกกาา 

 
มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน นักศึกษาและผู้ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปีตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร อีกทั้ง ได้
จัดการประชุมครู เพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดท าโครงการต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ โครงการ / กิจกรรมฝ่ายวิชาการ เช่น 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม โครงการอบรมพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  โครงการ/กิจกรรมอบรมผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  เป็นต้นเพ่ือเป็นแนวทางน าสู่การปฏิบัติงาน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากที่สุดโดย ได้
ด าเนินการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ / กิจกรรม ก าหนดวิทยากรมีรูปถ่ายประกอบ ประเมินผล 
สรุปผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้ดีมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เข้มแข็งโดยครูที่ปรึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 98.29 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.1 ผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 

หลักสูตร/
ประเนภทศนีา 

สาขาศนีา/
สาขาาาน 

ีั้น
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่ลาทะเนบียน
เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ที่ออก

กลาาคัน 
(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ที่เนหลือ 

(3)  
(1)-(2) 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขก้นไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 

100
)3(

)4(
x  

 เครื่องกล / 
เทคนิคยานยนต์ 

1 1,496 131 1,365 1,348 98.75 
2 1,527 269 1,258 1,239 98.48 

รศม ปศส.  3,023 400 2,623 2,587 98.29 
 
 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  
- ตารางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 
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มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ีุมีน  ที่มีต่อคุณภาพ 
ขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี มีหน่วยงานคืองานประสานสถาน
ประกอบการ ดูแลรับผิดชอบ ได้จัดประชุมครูและบุคลากรงานประสานสถานประกอบการก่อนเปิดภาค
เรียนและระหว่างภาคเรียน ด าเนินการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่สถานประกอบการ ติดตามนิเทศนักศึกษา 
สอบถามสถานประกอบการ ให้สถานประกอบการประเมินนักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการตามลักษณะงาน  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการท างาน  คุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  เป็นต้น และมีการประชุมครูเพ่ือก าหนดแผนการติดตามนิเทศนักศึกษาไว้ใน
แผนปฏิบัติการของงานประสานสถานประกอบการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินในหลายรูปแบบ จัดครู
เป็นทีมไปนิเทศนักศึกษาที่สถานประกอบการพร้อมกับให้สถานประกอบการประเมินนักศึกษา และส่ง
ข้อมูลให้งานประสานสถานประกอบการ สรุปรายงานผู้บริหารต่อไป 
 จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจนดังกล่าว ท าให้สรุปได้ว่าสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ผลสัมฤทธิ์จึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.2  คศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ีุมีน  ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้เนรียน 
มีการประเนมนน

คศามพกา
พอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม
ตัศอย่าาและ
น าข้อมูลมา
ศนเนคราะห์ 

จ านศนสถาน 
ประกอบการ 

และบุคคลในีุมีนที่ท า
การ 

ประเนมนน 
(1) 

จ านศนสถาน 
ประกอบการ 

และบุคคลในีุมีนที่มี
ผล 

การประเนมนน 
คศามพกาพอใจ 

เนฉลี่ย  3.51 – 5.00 
(2) 

ร้อยละขอาสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ีุมีนที่มีผลการประเนมนน

คศามพกาพอใจเนฉลี่ย 
3.51 – 5.00 

(3) 

 100
)1(

)2(
x  

มี = 1 
ไม่มี  0 

100 100 100 

1 100 100 100 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผล
ตาม (5) 

5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมผีลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - โครงการนิเทศนักศึกษาท่ีสถานประกอบการ 
 - แบบสรุปความพึงพอใจ
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนีาีีพ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ให้จัดท าโครงการ/กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  โดยความร่วมมือของ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์และสถานประกอบการ จัดการประชุมเพ่ือจัดท าข้อสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพขึ้น  ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพและ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาได้สอบ และ
สรุปจ านวนนักศึกษาเข้าสอบเป็นจ านวนร้อยละ 100 
 จากการสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จากการสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ พบว่า
นักศึกษาสอบผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนีาีีพ 

ที ่
ประเนภทศนีา/

สาขาศนีา/สาขา
าาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบทุก
รายศนีาตามโคราสร้าา

หลักสูตร 
(1) 

จ านศนผู้เนรียนีั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่าน

เนกณฑ์ฯ 
(2) 

ร้อยละ 
(3) 

 100
)1(

)2(
x  

1 
อุตสาหกรรม/เครื่องกล/

เทคนิคยานยนต์ 1,258 1,120 89.03 

         รศม 1,258 1,120 89.03 
 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - แบบสรุปการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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มาตราานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.4  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน
อาีีศึกกาา (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไป 
 (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ศนทยาลัยเนทคโนโลยียานยนต์จัดการประีุมครูเนพื่อีี้แจาแนศทาาในการด าเนนนนการสอบเนพื่อเนป็น
สนามสอบ และ ส่านักึกกาาเนข้าสอบ V-NET ประจ าปีการึกกาา 2557 
 ศนทยาลัยเนทคโนโลยียานยนต์ด าเนนนนการประีาสัมพันธ์การสอบ V-NET หน้าเนสาธาีาตน ตนดป้าย
ประกาึ จัดประีุมครูและนักึกกาาเนพื่อีี้แจาหลักเนกณฑ์ศนธีการแนศทาาปฏนบัตนในการสอบและจัดหา
หนัาสือคู่มือให้ครูผู้สอนท าการสอนเนสรนมก่อนถกาก าหนดการสอบ 
 ได้รับรายาานผลการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตน ด้านอาีีศึกกาา (V-NET) ดัานี้ 
 ตาราาท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปศี. และปศส. 
ที ่ หลักสูตร/ประเนภทศนีา/

สาขาศนีา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียนที่ลาทะเนบียน

เนข้าทดสอบ 
จ านศนผู้สอบ
ผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 

1 หลักสูตรประกาึนียบัตร    
 ศนีาีีพีั้นสูา (ปศส.)    
 ประเนภทศนีาอุตสาหกรรม 548 176 32.12 
 สาขาศนีาเนครื่อากล    
 สาขาาานเนทคนนคยานยนต์    

รศม 548 176 32.12 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

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 ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.5 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน
อาีีศึกกาา (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไปในกลุ่มศนีาภาาาอัากฤา 
                  
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ให้การประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 ทราบและเห็น
ถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการทดสอบ V-NETและให้ครูผู้สอนท าการสอนเสริมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและท า
การส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET ประจ าปีการศึกษา 2557 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ตระหนักถึงความส าคัญด้านภาษาโดยจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา เช่นการอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ให้แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 ได้รับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้ 
 
 ตาราาท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา ระดับ ปศส.  
 
ที ่ ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขาาาน จ านศนผู้เนรียนที่

ลาทะเนบียนเนข้าทดสอบ 
กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา 

จ านศนผู้สอบผ่าน
เนกณฑ์ 

กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา 

ร้อยละ 

1 ประเนภทศนีาอุตสาหกรรม    
 สาขาศนีาเนครื่อากล 548 520 94.89 
 สาขาาานเนทคนนคยานยนต์    

รศม 548 520 94.89 
 
ผลสัมฤทธน์ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
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 ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
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มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การทดสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนีาีีพ หรือ 
หน่ศยาานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีีศึกกาารับรอา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังไม่จัดตั้งขึ้น) 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.6 ผลการสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนีาีีพ หรือหน่ศยาานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีีศึกกาารับรอา 
 

ที ่ ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขาาาน 
จ านศนผู้ลาทะเนบียน 

เนข้าสอบ 
จ านศนผู้สอบผ่าน

เนกณฑ์ 
ร้อยละ 

- - - - - 
     
     
     
     

รศม - - - 
หมายเนหตุ  ในกรณีท่ียังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ามาค านวณ * 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

- - 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 -
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มาตราานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 1.7   ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึง
ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป็นรายบุคคล ดังนั้นการบริหารจัดการมุ่งเน้นให้นักศึกษาแต่ละรุ่นที่รับเข้า
มา ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้มากที่สุด โดยมีการจัดการประชุมบุคลากรและครูที่ปรึกษาติดตาม
ดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนทั้งเรื่องการเรียนการดูแลตนเองในสถานประกอบการและปัญหาอ่ืนๆอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือและเป็นการป้องกันมิให้ผู้เรียนออกกลางคันหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาหรือในกรณีอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมซึ่งปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น 
กิจกรรมการอบรมการสอนวิชาค านวณวิชาวิทยาศาสตร์ 6  กิจกรรมการอบรมการสอนวิชาเครื่องยนต์
สันดาปภายใน เป็นต้น การด าเนินโครงการมีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีรูปถ่ายประกอบ เพ่ือส่งผลพัฒนาผู้เรียน
ให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า มี
เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80.02 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี 1.7 จ านศนและร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 
หลักสูตร/ประเนภทศนีา/
สาขาศนีา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนระดับปศส. 1 
ปีการ กึกาา  2556 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

ปีการ กึกาา  2557  

ร้อยละ 

ปวส./อุตสาหกรรม/
เครื่องกล/เทคนิคยานยนต ์

1,367 1,094 80.02 

รศม 1,367 1,094 80.02 
รศม  ปศส. 80.02 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - รบ. 2 
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 - ตารางสอนซ่อมเสริม 
 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครูวิชาชีพ 
 -รายงานผลโครงการต่างๆดังนี้   กิจกรรมการอบรมการสอนวิชาค านวณวิชาวิทยาศาสตร์ 6 
กิจกรรมอบรมการสอนวิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
 
 
มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.8  ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาที่ได้าานท า หรอืประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างก าลังศึกษาอยู่ เมื่อส าเร็จ
การศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน บรรจุนักศึกษาเข้าเป็นพนักงาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง จัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
การส ารวจติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น 
 ในส่วนของนักศึกษาบางคนที่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้
จัดท าแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูลเมื่อมารับใบระเบียนแสดงผลการเรียน จัดเก็บข้อมูลจากการขอ
ตรวจสอบวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างๆ  
 จากการด าเนินการดังกล่าว สรุปจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ผลการด าเนนนนการ 
 

ตาราาท่ี 1.8  ผู้ส าเนร็จการึ กกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
หลักสูตร/
ประเนภท
ศนีา/

สาขาศนีา/
สาขาาาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ

การ กึกาา 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาีีพอนสระ

ภายใน 
1 ปี 

ผู้ึกกาาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รศมผู้ได้าานท า 
ประกอบอาีีพ 
และึกกาาต่อ 

จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ 
ปวส./
อุตสาหกรรม/
เครื่องกล/
เทคนิคยานยนต์ 

1,094 847 77.42 26 2.37 195 17.82 1,068 97.62 

รศม 1,094 847 77.42 26 2.37 195 17.82 1,068 97.62 
 
 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- ตัวอย่างแบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษา ( สถานศึกษาจัดท า) 
- ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบวุฒิ 
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มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.9   ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือ
ผู้รับบรนการที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
         ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 
ด้านคือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพโดย
ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับงานการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา กลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้านและหาข้อมูล
วิเคราะห์ผลอย่างถูกต้องเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ด าเนินโครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปีโดยจัดท าเครื่องมือ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ให้งานประสานสถานประกอบการน าไปให้สถานประกอบการนั้นประเมิน นักศึกษาที่ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงที่นักศึกษาไปศึกษาต่อ
เป็นจ านวนมาก เพ่ือขอทราบข้อมูลต่างๆ ด้วยการจัดท าแบบส ารวจไปให้กรอกและส่งกลับมาวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์ 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าศึกษาต่อ และได้ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์การตัดสิน ใน 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 ผลการด าเนนนนการ 
 ตาราาท่ี 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือ 
                         ผู้รับบรนการที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 

มีการประเนมนนคศามพกาพอใจโดยก าหนด   
กลุ่มตัศอย่าา สร้าาเนครื่อามือเนพื่อเนก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัศอย่าา น าข้อมูลมาศนเนคราะห์ 

จ านศนสถานประกอบการ หนศ่ยาาน 
สถานึกกาา หรือผู้รับบรนการทัา้หมด 

(หน่ศย) 

จ านศนสถานประกอบการ 
หน่ศยาาน สถานึกกาา หรือ
ผู้รับบรนการที่มีคศามพกาพอใจ 

3.51 – 5.00 

ร้อยละ 

มี = 1 
ไม่มี  0 

101 101 100 

 
 
 
 

1 
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ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (5) 

5 

 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) 

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (1) 

1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  1 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.1 5 ดีมาก 
1.2 5 ดีมาก 

1.3 5 ดีมาก 

1.4 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.5 5 ดีมาก 

1.6   

1.7 5 ดีมาก 

1.8 5 ดีมาก 

1.9 5 ดีมาก 

ภาพรศม 36/8=4.50 ดี 

หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ มฐ.ท่ี 1.1 ถึง 
มฐ.ที่ 1.9 หารด้วย 8 โดยปี
การศึกษา 2555   ไม่น า มฐ.ที่ 6 มา
ค านวณ)  

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

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 100 % ส่งผลให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนกิจนิสัยที่ดี 
ท าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ รับเข้าปฏิบัติงานต่อเนื่องและสามารถเรียน
ต่อระดับปริญญาตรีได้ในขณะเดียวกัน 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
จ านวนมาก เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์  
 ซึ่งนกัเรียน ม.6 มีพ้ืนฐานด้านยานยนต์ค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
ได้ร้อยละ 32.12  ค่าคะแนน 1 ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใี้และพัฒนาหลักสูตราานสมรรถนะรายศนีาที่สอดคล้อากับ

คศามต้อาการขอาสถานประกอบการหรือประีาคมอาเนซียน 
ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการสอนในระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางาน
เทคนิคยานยนต์สาขาเดียว การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการ นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงใน
สาขางานยานยนต์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและอ่ืนๆอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จึงมีการประสานกับสถานประกอบการ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้วยการ
จัดการประชุมร่วมกัน เพ่ือส ารวจความต้องการและท ากิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ทฤษฎีและปฏิบัติ และน าไปใช้สอนนักศึกษาพร้อมบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ท าการส ารวจความต้องการและเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาน
ประกอบการเพ่ือร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนโดย
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีการขออนุมัติและด าเนินโครงการ ประเมินผลและรายงานผลโครงการ มีรูปถ่าย
ประกอบ เช่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการร่วมพิจารณาหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติช่างยนต์ เป็นต้น เพ่ือน าผลประเมิน
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน 
 จากการด าเนินการดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการขึ้น และน าหลักสูตรมา
ใช้สอนนักศึกษาตามขั้นตอน ได้แก่มีการทดลองใช้ มีการประเมิน ในสาขางานเทคนิคยานยนต์ จึงส่งผลให้
เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) 

ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

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

5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 
 - กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาปฏิบัติช่างยนต์ 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนีา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดท าโครงการอบรมการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาทุกรายวิชาโดยด าเนินการให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนในระบบทวิภาคีตาม
แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ จัดให้มี
ผู้ตรวจสอบพิจารณาทุกแผนการเรียน ให้จัดท าบันทึกหลังการสอน มีการนิเทศติดตามผลการสอนของครู
ทุกคน ทุกภาคเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศ 
 จากการด าเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงมีครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา เกณฑ์การตัดสิน อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 
ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

3. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 
ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

4. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 
ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

หมายเนหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
 - กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 - แบบสรุปผลการนิเทศแผนการเรียนรู้
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดประชุมครู เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการให้ครูผู้สอนใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูจัดท าบันทึกหลังสอนโดยมุ่งเน้น
ให้ครูผู้สอนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลจากการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลจากการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยมี
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา การนิเทศการสอน การวิจัยในชั้นเรียน 
เป็นต้น 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ด าเนินตามโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติ  มีการด าเนินการ 
ประเมินผลและรายงานผล ทุกโครงการ/กิจกรรม ท าให้มีหลักสูตรรายวิชาครบทุกรายวิชา ครูทุกคนต้อง
เข้ารับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือดูเทคนิควิธีการสอน การบูรณาการ การใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และท าบันทึกหลังการสอน เพ่ือน าผลจากการนิเทศและบันทึกหลังการสอนไปจัดท าวิจัยและ
น าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่
ละคนท าบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาที่
สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาที่สอน 

ม ี
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ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - บันทึกหลังการสอน 
 - แบบสรุปกิจกรรมการนิเทศ 
 - งานวิจัยของครูผู้สอน
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ให้ครูทุกคนก าหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และ
น าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาที่สอน  
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา มีการก าหนดการวัด
และประเมินผลชัดเจน มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน 
 จากการด าเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีผลการด าเนินการในระดับคุณภาพ  
ดีมาก 
  

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน 

 
มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

 
มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

 
มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 
มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเดน็ 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- บันทึกประชุม 
- ตารางสรุปการบูรณาการแผนการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา 
- ตัวอย่างสรุปผลการตรวจสอบแผนการเรียนรู้ 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกาาน 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ระบุไว้ในแผนงาน
ของงานประสานสถานประกอบการ ตามหลักสูตรจัดการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานในสถาน
ประกอบการมีการฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อม มีการออกนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน มีการวัดผล งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เช่น 
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมการฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ โดยมีเอกสารเล่มคู่มือการฝึกอบรม
นักศึกษา กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาที่สถานประกอบการ กิจกรรมการวัดและประเมินผลการฝึกงาน
ร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น เพ่ือน าผลไปท าการหาแนวทางในการพัฒนา 
 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว มีการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ พร้อมมีเอกสาร
ประกอบการด าเนินการ และหลักฐานการเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา เช่น รูปถ่าย เพ่ือน า
ผลไปพัฒนาการฝึกงานในปีการศึกษาต่อไป โดยจัดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ งานประสานสถาน
ประกอบการ 
 จากการด าเนินการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  

   
 ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือใน

การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน 
 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
 
มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
 - โครงการนิเทศนักศึกษาท่ีสถานประกอบการ 
 - สมุดนิเทศนักศึกษา 
 - โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม  
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  2 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5 ดีมาก 
2.2 5 ดีมาก 
2.3 5 ดีมาก 
2.4 5 ดีมาก 
2.5 5 ดีมาก 

ภาพรศม 25/5 = 5 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ มฐ.

ที่ 2.1 ถึง มฐ.ท่ี 2.5 หาร
ด้วย 5 

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

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 - นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานจากสถานการณ์จริงโดยมีระบบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือมาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาโดยปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์การ
สรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2553 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และด าเนินการให้คณะกรรมการวิทยาลัย 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พร้อมประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการวิทยาลัย 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ มีการประชุมตามรายละเอียด
ในรายงาน/บันทึกการประชุม มีการสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการวิทยาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  

  
ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง 
 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

มี 
ค่าเฉลี่ย
4.68 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 
มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
 
 
 



87 
 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเดน็ 1 ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 - บันทึกประชุม 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา  
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ด าเนินโครงการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย มีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง รวมทั้งการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีไว้เป็นรูปเล่ม และมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม รายงานผลต่อผู้บริหาร  โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากร นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาชาติและท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเข้ามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยมีหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการมีส่ วนร่วมก าหนดแผนงาน
บริหารจัดการ 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 
มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

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

5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (แบบสรุปโครงการ / กิจกรรมต่างๆ) 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานึกกาาตามอัตลักาณ์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้ด าเนินมาตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย และมี
การพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบัน และก าหนดอัตลักษณ์เพ่ิมขึ้นมาในปีการศึกษา 2555 จากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย เมื่อก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ ดังกล่าวแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี
ยานยนต์ได้น ามาใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม น า
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ตามอัตลักษณ์ มีเกณฑ์
การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  

ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

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

5 

 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - บันทึกประชุม 
 - มาตรฐานสถานศึกษา
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มาตราานที่  3     ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้น าขอาผู้บรนหารสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และน าความคิดเห็นหรือมติจากที่ประชุม 
มาใช้ในโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัย เพ่ือเป็นการพัฒนาและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ โดยคณะกรรมการวิทยาลัยด้วย 
 การจัดการประชุม มีการบันทึกการประชุม การประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ได้จัดท าเครื่องมือ/แบบสอบถามให้คณะกรรมการวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน 
 จากการด าเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้น าความคิดเห็นหรือมติในที่ประชุมมา
ด าเนินการพัฒนาวิทยาลัย เกณฑ์การตัดสินจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น

สังกัด 
มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
3.51 – 5.00 

ม ี
ค่าเฉลี่ย 4.78 

 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเดน็ 1 ข้อ 1 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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 - แบบรายงานการอบรมตามนโยบายต้นสังกัด 
 - บันทึกประชุมครูและบันทึกประชุมผู้ปกครอง 
 - แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา



94 
 

 

มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล โครงการ
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี มีระบบส ารองข้อมูล ในส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานในรูป
ของเอกสาร และคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้ใช้ฐานข้อมูล และมีการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้ แต่ในส่วนของผู้เรียนได้ให้ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้เรียน 
 การจัดท าโครงการดังกล่าวไดพั้ฒนาระบบฐานข้อมูล จัดการอบรมครูและบุคลากรให้ใช้ฐานข้อมูล
ได้ จัดท าเครื่องมือ/แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลแก่ครูและบุคลากร 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ครูและบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สามารถใช้ระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้มีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่

มี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล 

 
มี 

2 สถานศกึษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

มี 
ค่าเฉลี่ย 3.72 

 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้วน  เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็น 
  ปัจจุบัน ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูล 
  บุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์   
  ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนสี่ยา 
 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และจัดหา
แผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสั งคม 
ด้านการพนันและการมั่วสุมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยจัดท า
โครงการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มีการประชุม
เพ่ือการด าเนินงานร่วมกัน 
 คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง จัดท าคู่มือด าเนินการ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการที่
เชื่อมโยงอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก กิจกรรมก าหนดเครือข่ายสถาน
ประกอบการ / ผู้ปกครอง กิจกรรมส ารวจพื้นที่ / ปัจจัย เสี่ยงในระยะ 1 กิโลเมตร กิจกรรมท าความสะอาด 
/ ท าชุมชนให้น่าอยู่ และการจัดหาทุนให้นักศึกษา 
 จากการด าเนินการโครงการและกิจกรรมที่เชื่อมโยง พบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่มีผลกระทบเชิง
ลบทั้งต่อองค์กร บุคลากร และนักศึกษา 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ
อย่างน้อย        5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพ
ติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ(4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา 
 - คู่มือบริหารความเสี่ยง 
 - กิจกรรมเชื่อมโยงต่างๆ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์เวรและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดประชุมครูและบุคลากรจัดหาแผนงานโครงการเพ่ือสนับสนุนใน
การจัดระบบดูแลนักศึกษา โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดูแลนักศึกษาทุกคน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนดี 
 ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ให้
การสนับสนุนขอรับทุนการศึกษาจากสถานประกอบการแก่นักศึกษา ประสานกับผู้ปกครองร่วมกันดูแล
นักศึกษาทางโทรศัพท์และจดหมาย เปิดสอนซ่อมเสริมนักศึกษาที่เรียนอ่อนและโครงการเสริมความรู้สู่
ปริญญาตรีเพื่อสอนเสริมนักศึกษาที่เรียนดี ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   เป็นต้น 
 จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก  

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

มี 
1 ครั้ง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง
น้อย ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเดน็  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- โครงการปฐมนิเทศ   - ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- โครงการจัดหาทุนการศึกษา  - ตารางสอนซ่อมเสริม 
- โครงการเสริมความรู้สู่ปริญญาตรี
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มาตราานที่   3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถานึกกาาและ     
                 การใี้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝึกาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ ให้มีลักษณะเหมาะสมเพียงพอแก่การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพรวมทั้ง
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ซึ่งได้มีการประเมินความพึงพอใจของครู 
บุคลากร และผู้เรียน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึก ศูนย์วิทยบริการมีการวางแผนการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโดยได้จัดท า
โครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 
เป็นต้น ได้จัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่โดย
คร ูบุคลากร และผู้เรียน และน าผลที่ได้มาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา และผู้เรียน 

 
 
มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 มี ค่าเฉลี่ย 
4.61 

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 
 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ต่างๆ 
 - สรุปรายงานของฝ่ายอาคารสถานที่ 
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยได้
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม และสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ครู บุคลากร 
และผู้เรียน เป็นต้น 
 ได้จัดท าโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี เสนอขออนุมัติด าเนิน
โครงการ มีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ค่าเฉลี่ยระดับ มาก 
 จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 มี 
ค่าเฉลี่ย 4.51 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี 

 - ภาพถ่าย 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 - บันทึกขอจัดซื้อ
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มาตราานที่  3   ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาาการึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สนับสนุนให้เข้า
รับการอบรมร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการทัศนศึกษา
การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดการอบรมพัฒนาภายในวิทยาลัย ด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีวิทยากรภายในและภายนอกวิทยาลัย ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ ส่งครูเข้าศึกษาต่อโดยมอบทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล 
ท าโครงการ/กิจกรรมเกลียวสัมพันธ์ประจ าปี น าครูและบุคลากรทัศนศึกษาที่ต่างๆ กิจกรรมท าบุญสังสันท์ปี
ใหม่ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ส่งรายชื่อครูดีเด่นและผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูของ
ทุกปี ส่งครูเข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น 
 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา และมี
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน เกณฑก์ารตัดสินอยูใ่นระดับคุณภาพ ดี 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

100 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

14.28 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

6.12 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

100 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

4.08 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา 

 - กิจกรรมการส่งบุคลากรเข้าอบรมตามนโยบายต้นสังกัด 

 - แบบสรุปการพัฒนาบุคลากร 

 - เกียรติบัตร / รูปภาพผู้บริหาร / ครูดีเด่น 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดให้มีการประชุมครูและบุคลากร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยบริหารการเงินและงบประมาณ
สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม ในด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
สนับสนุนให้ครูและนักศึกษาจัดท าสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย และด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมธรรมะ 
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการจัดท าวิจัยของครู เป็นต้น มีการเสนอโครงการ
ขออนุมัติ ด าเนินโครงการ ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร 
 จากการบริหารงานการเงินและงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ผู้เรียน ผลการด าเนินการจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้
อ 

ประเนด็นการพนจารณา 
าบด าเนนนนกา

ร 
(1) 

าบ
รายจ่าย 

(2) 

ร้อยละ 
(3)  

ผล 
(มี / ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

6,999,678 

870,806 

(3) =              
100 x (2 

)  
     / (1) 

มี 
ร้อยละ 12.44 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

(3) = 100 x รายได้ หรือ
มูลค่าผลผลติ / ค่าวัสดุฝึก 

7,626 
มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

60,000 

(3) =              
100 x (2 

)  
      / (1) 

มี 
ร้อยละ 8.58 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

120,000 

(3) =              
100 x (2 

)  
/ (1) 

มี 
ร้อยละ 17.15 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

1,196,604 

(3) =              
100 x (2 

) 
/ (1) 

มี 
ร้อยละ 17.10 
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ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเดน็  5  ข้อ 5 
** 1. หมายเนหตุ นักึกกาาได้รับค่าเนบี้ยเนลี้ยาเนฉลี่ยคนละ 8,500 บาทต่อเนดือน ตลอดหลักสูตร 
    2. ศนทยาลัยไม่ได้รับเนานนสนับสนุนค่าใี้จ่ายรายหัศ การลาทุนเนป็นขอาสถานึกกาา 100 % 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  
 - รายละเอียดงบประมาณตาม SAR
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มาตราานที่  3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาีีศึกกาากับเนครือข่ายทั้าใน

ประเนทึและหรือต่าาประเนทึ 
ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ด้านยานยนต์ร่วมกันจัดการศึกษา นักศึกษาเรียนวิชาภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็น
ครูสอน มีวัสดุ อุปกรณ์ของจริงใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
โดยสถานประกอบการร่วมกับวิทยาลัย 
 ได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เสนอขออนุมัติหน่วยงาน
ต้นสังกัด ท าโครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ ศูนย์บริการด้านยานยนต์ บริษัทรถยนต์ 
เป็นต้น ด าเนินการตามโครงการและประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาในรูปของโครงการต่างๆใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมธรรมะ เป็นต้น 
 จากการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มีเกณฑ์การตัดสิน ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้
อ 

ประเนด็นการพนจารณา 
ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

มี 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

มี 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

 
มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได ้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - จ านวนบริษัทที่ท า MOU 
 - โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 
 - โครงการจัดหาทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 - กิจกรรมธรรมะประจ าปี
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  3 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.1 5 ดีมาก 
3.2 5 ดีมาก 

3.3 5 ดีมาก 

3.4 5 ดีมาก 

3.5 5 ดีมาก 

3.6 5 ดีมาก 

3.7 5 ดีมาก 

3.8 5 ดีมาก 

3.9 5 ดีมาก 

3.10 4 ดี 

3.11 5 ดีมาก 

3.12 5 ดีมาก 

ภาพรศม 59/12=4.92 ดีมาก 

หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ 
มฐ.ที่ 3.1 ถึง มฐ.ท่ี 
3.12 หารด้วย 12 

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

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ มีการกระจายอ านาจในการบริหารที่ชัดเจน อันประกอบไปด้วย 
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
จึงท าให้เกิดการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม บริหารงานได้คล่องตัว 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 3.11 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ไม่ได้รับเงินสนับสนุนรายหัวจากภาครัฐ การลงทุนเป็นเงินทุน
ของผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น การจัดสรรงบประมาณต่างๆ จึงเป็นไปตามความเหมาะสม เนื่องจากไม่มีเงิน
สนับสนุนจากแหล่งอ่ืน 



109 
 

 

มาตราานที่ 4  การบรนการศนีาการและศนีาีีพ 
ตัศบ่าีี้ท่ี 4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนีาการและศนีาีีพ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ก าหนดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ได้จัดท าโครงการ เช่น โครงการบริการชุมชน เสนอขออนุมัติโครงการ ด าเนินโครงการ มีรูปถ่าย
ประกอบ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ มีการสรุปโครงการ รายงานต่อผู้บริหาร  เช่น 1. โครงการ
บริการวิชาการ ส่งครูไปสอนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในรายวิชาชีพ 2. กิจกรรมการให้บริการ
ปรึกษา / ซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่จัดบริการในสถานศึกษาส าหรับผู้ต้องการใช้บริการในย่านใกล้เคียงเป็น
ประจ าตลอดปีการศึกษา เป็นต้น 
 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี มี 2 กิจกรรม 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม 
มี 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ไม่มี 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.43 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - กิจกรรมการบริการวิชาการ 
 - ภาพถ่ายการให้บริการด้านค าปรึกษา / ซ่อมบ ารุง
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  4 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.1 4 ดี 

ภาพรศม 4 ดี 
 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านยานยนต์และการถ่ายทอดความรู้ จึง
ท าให้ผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริการที่เกิดข้ึน 
 - สถานศึกษาเป็นองค์กรเปิดและพร้อมให้บริการต่อผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้บุคคลต่างๆเข้ามาใช้บริการ
และค าปรึกษาเป็นระยะๆตลอดปีการศึกษา 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท าให้ในส่วนของนักศึกษาไม่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างได้ครบถ้วนเหมือนนักศึกษาระบบปกติ 
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าีี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ให้นักศึกษาชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการเป็นรายกลุ่ม  
มีชิ้นงานและเล่มรายงานประกอบชิ้นงาน ได้น าชิ้นงานใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพช่างยนต์ภายในวิทยาลัย หรือ
น าชิ้นงานบริจาคให้สถานศึกษาอ่ืนน าไปใช้ในการเรียนการสอน  
 การเผยแพร่ชิ้นงานของโครงการต่อสาธารณชน ท าโดยใส่ไว้ในเวปไซด์ของวิทยาลัย จากการด าเนินการดังกล่าว 
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 
มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

 
ไม่มี 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
มี 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ไม่มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - กิจกรรมการสอนปรับพ้ืนฐานความรู้ก่อนส่งเข้าสถานประกอบการของปีการศึกษา 2557  
 - ภาพถ่าย 
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าีี้ 5.2    ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือาานศนจัยขอาครู 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูผู้สอน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูจัดท างานวิจัย น าผลการวิจัยไป
ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชา 
 ด าเนินการให้ครูทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาเผยแพร่งานวิจัย
ในเวปไซต์ของวิทยาลัย 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ครูทุกคนได้จัดท างานวิจัย น าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน ในปี
การศึกษาต่อไป เกณฑ์การตัดสิน จึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

 
มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 
มี 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 

 
ไม่มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- เล่มวิจัยในชั้นเรียนของครู  

 - รายชื่อวิชาและรายชื่อครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียน  
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  5 

 
มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 3 พอใช้ 
5.2 4 ด ี

ภาพรศม 7/2= 3.50 พอใช้ 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ท่ี 5.2 
หารด้วย 2 

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

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - 
 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - ด้วยนักศึกษาระบบทวิภาคีใช้เวลามาสถานศึกษา สัปดาห์ละ 1 วัน จึงไม่สามารถให้ท ารายวิชา 
โครงการ / สิ่งประดิษฐ์ได้ตามเกณฑ์ 2 คนต่อ 1 ชิ้น แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้มีโอกาสประลองฝีมือจากการท าชิ้นงาน
จริงๆ ในสถานประกอบการ มีทักษะการท างานเป็นทีม มีวิถปีระชาธิปไตย การเป็นผู้น าและผู้ตาม มีการเขียนรายงาน
ความส าเร็จของชิ้นงานต่อหัวหน้างานจริง ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาโครงการเป็นอย่างยิ่ง 
 - ในส่วนของผู้สอนนั้น การท าวิจัยมุ่งเน้นงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 
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มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักีาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
การปกครอาระบอบประีาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข  และท านุบ ารุาึาสนา ึนลปะ ศัฒนธรรม 
  ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้จัดท า
โครงการ/กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
 ได้จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ โครงการส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในวิชาชีพ ให้ครูและบุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแมแ่ห่งชาติ 
วันไหว้ครู เป็นต้น มีการขออนุมัติด าเนินโครงการ ประเมินและรายงานผลต่อผู้บริหาร และมีการประเมินความพึงพอใจ
จากบุคคลภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
 จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 
ค่าเฉลี่ย 4.76 

 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - แฟ้มโครงการต่างๆ 
 - สรุปแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
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มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโคราการ กนจกรรม ในด้านปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์สน่าแศดล้อม 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร จัดท าโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยบรรยายหน้าแถวและจัดป้ายนิเทศ กิจกรรมน านักศึกษาไปท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ รณรงค์นักศึกษา
แยกขยะ พร้อมจัดท าป้ายห้าม ป้ายเตือนที่เหมาะสม เป็นต้น 
 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครู บุคลากร และนักศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
   

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 
ค่าเฉลี่ย 4.42 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - แฟ้มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มาตราานที่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.3    ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดประชุมครูและบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการ  ทั้งนี้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ คือ โครงการกีฬาและนันทนาการ
เพ่ือสุขภาพ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ครูและบุคลากร และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 
มีการเสนอโครงการขออนุมัติ ด าเนินโครงการประเมินผล และรายงานผู้บริหาร 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ กิจกรรม 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

 
มี 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 
มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 
ค่าเฉล่ีย 4.42 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 - ภาพถ่าย 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 - โครงการกีฬา / นันทนาการ 
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษา ได้มีการจัดประชุมครู เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ได้จัดท าโครงการเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดท าหลักสูตรรายวิชาโดย
บูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้สอนนักศึกษา จัดป้ายนิเทศน์ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดการอบรมให้
ความรู้หน้าเสาธง จากการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครู บุคลากรและนักศึกษา  
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอกวิทยาลัยด้วย 
 จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศกึษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 
ค่าเฉลี่ย 4.41 

 
ผลสัมฤทธน์ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- โครงการเสริมความรู้ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  6 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 

6.3 5 ดีมาก 

6.4 5 ดีมาก 

ภาพรศม 20/4=5 ดีมาก 

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

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
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 
ตัศบ่าีี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดประชุมครู บุคลากรทุกฝ่าย และสถานประกอบการ เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานั้น ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ยานยนต์ และได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี เพ่ือน าผลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย 
 จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 
มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
มี 

 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

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

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
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มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ.2555 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 
4 คะแนน ดี 
 เกณฑ์การตัดสิน 
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 24 - 29 ตัวบ่งชี้  
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ. 2555  ปีการึกกาา 2556 

มาตราาน ตัศบ่าีี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก ดี พอใี้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

1 1.1      
 1.2      
 1.3      
 1.4      

 1.5      

 1.6 - - - - - 
 1.7      
 1.8      
 1.9      
2 2.1      
 2.2      
 2.3      
 2.4      
 2.5      
3 3.1      
 3.2      
 3.3      
 3.4      
 3.5      
 3.6      
 3.7      
 3.8      
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มาตราาน ตัศบ่าีี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก ดี พอใี้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

 3.9      
 3.10      
 3.11      
 3.12      
4 4.1      
5 5.1      
 5.2      
6 6.1      
 6.2      
 6.3      
 6.4      
7 7.1      

รศม 27 3 1 - 2 
 
  
    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน  28  ตัวบ่งชี้   
 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี้ 4 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 29 ตวับ่งชี้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 

     หมายเนหตุ  กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34  ตัวบ่งชี้ 
และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จะได้ระดับ 4  ดี  

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  7 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
7.1 5 ดีมาก 
7.2 4 ดี 

ภาพรศม 9/2=4.5 ดี 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ที่ 7.1 ถึง มฐ.ท่ี 7.2 
หารด้วย 2 

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

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
......................................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
  
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
  

1. นักศึกษาระบบทวิภาคีใช้เวลามาสถานศึกษาสัปดาห์ละ 1 วัน จึงไม่สามารถให้ท ารายวิชาโครงการ / 
สิ่งประดิษฐ์ได้ตามเกณฑ์ 2 คนต่อ 1 ชิ้น แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้มีโอกาสประลองฝีมือจากการท าชิ้นงานจริงๆใน
สถานประกอบการ มีทักษะการท างานเป็นทีม มีวิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้น าและผู้ตาม มีการเขียนรายงานความส าเร็จ
ของชิ้นงานต่อหัวหน้างานจริง ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาโครงการ  

2. ตัวบ่งชี้ที่  1.4 และ 1.5 สถานศึกษาส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET แต่ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 



127 

 

  

ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 36  
คะแนนเฉลี่ย 36/8 = 4.50 ด ี

มาตรฐานที ่2   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  
คะแนนเฉลี่ย 25/5 = 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 5 ดีมาก 



128 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 59  
คะแนนเฉลี่ย 59/12 = 4.92 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 4  
คะแนนเฉลี่ย 4/1 = 4 ด ี

มาตรฐานที่ 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 7  
คะแนนเฉลี่ย 7/2 = 3.5 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 6   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  
คะแนนเฉลี่ย 20/4 = 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  
คะแนนเฉลี่ย 9/2 = 4.5 ด ี
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เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน            ใช่      ไมใ่ช่ 

2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์   
    การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน 

     ใช่          ไม่ใช่ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม         ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
      ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
     2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.29 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนผู้เรียนเกิดการพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และ
สัมพันธ์กับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.29 
 2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้ เรียน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษา 
ในระบบทวิภาคี มีหน่วยงานคืองานประสานสถานประกอบการ ดูแลรับผิดชอบด าเนินการส่งนักศึกษาไป  
สถานประกอบการ ติดตามนิเทศนักศึกษา สอบถามสถานประกอบการหรือให้สถานประกอบการประเมิน
นักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การพัฒนางานและ
ความสามารถในวิชาชีพ เป็นต้น วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินใน
หลายรูปแบบ และจัดครูเป็นทีมเพ่ือออกไปนิเทศนักศึกษาที่สถานประกอบการพร้อมกับให้สถานประกอบการ
ประเมินนักศึกษา และส่งข้อมูลให้งานประสานสถานประกอบการ สรุปรายงานผู้บริหารต่อไป จากการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจนดังกล่าว ท าให้สรุปได้ว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้า
ฝึกงาน มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้ครบทุกแห่งร้อยละ 100 และมีผล  
การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ผลสัมฤทธิ์จึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาก
การสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ พบว่านักศึกษาสอบผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป คือสอบผ่านร้อยละ 89.03 
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมกับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาข้อสอบ มีการหาค่าความสอดคล้องตามหลักสถิติ ให้ข้อสอบเกิด
ความเป็นมาตรฐาน ให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาได้สอบ และสรุปผล  
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การสอบเป็นจ านวนร้อยละ 100 จากการสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จากการสอบข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ พบว่านักศึกษาสอบผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เมื่อเทียบกับแรกเข้าในปีการศึกษา 2557 มีเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80.02 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป็นรายบุคคลและจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี การบริหารจัดการให้
นักศึกษาแต่ละรุ่นที่รับเข้ามา ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้มากที่สุด เช่น การสอนซ่อมเสริมนักศึกษาผล
การเรียนอ่อนหรือตก พัฒนาครูสอนวิชาค านวณเชิงวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น จากการด าเนินการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า มีเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80.02 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 97.62 เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้า
ฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างก าลังศึกษาอยู่ เมื่อส าเร็จการศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน บรรจุนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานเป็นจ านวนมาก นักศึกษาบางคนที่ได้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูลเมื่อมารับ
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน และจัดเก็บข้อมูลจากการขอตรวจสอบวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประสานกับ
มหาวิทยาลัยใกล้เคียงที่นักศึกษาไปศึกษาต่อ จากการด าเนินการดังกล่าว สรุปจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้วได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80 
ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 6. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้ส า เร็จการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าเครื่องมือ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ให้หน่วยงานของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ที่รับผิดชอบ คือ งานประสานสถาน
ประกอบการน าไปให้สถานประกอบการนั้นประเมิน นักศึกษาที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนั้นวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงที่นักศึกษาไปศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก ด้วยการจัดท า
แบบส ารวจไปให้ประเมิน จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 7. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการสอนในระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิค
ยานยนต์สาขาเดียว การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการ นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงในสาขางาน
ยานยนต์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและอ่ืนๆอย่างรวดเร็ว จึงมีการประสานกับสถานประกอบการ 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ และน าไปใช้สอนนักศึกษาพร้อมบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการอย่างมีส่วนร่วม และเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมพิจารณารายวิชางานปฏิบัติงานช่างยนต์ 
เป็นต้น จากการด าเนินการดังกล่าว จึงส่งผลให้เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 8. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ให้จั ดท าบันทึกหลังการสอน 
และมีการนิเทศติดตามผลการสอนของครูทุกคน ทุกภาคเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศ  จากการด าเนินการ
ดังกล่าวเกณฑ์การตัดสินจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 9. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ด าเนินกิจกรรมจัดท าหลักสูตรรายวิชา(แผนการเรียน)
ครบทุกรายวิชาและให้ครูทุกคนต้องเข้ารับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือดูเทคนิควิธีการสอน  
การบูรณาการ การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ท าบันทึกหลังการสอน จัดท าวิจัยในชั้นเรียน และน าผล
จากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 10. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ผลการประเมินตาม
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดการประชุมครูก่อนเปิด
ภาคเรียน ให้ครูทุกคนก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ
เรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล และน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน จากการด าเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีผลการด าเนินการใน
ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
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 11. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ โดยมีเอกสารเล่มคู่มือการฝึกอบรมนักศึกษา กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาที่สถานประกอบการ กิจกรรม
การวัดและประเมินผลการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น พร้อมมีเอกสารประกอบการด าเนินการ มี
การเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา เพ่ือน าผลไปพัฒนาการฝึกงานในปีการศึกษาต่อไป จากการ
ด าเนินการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพด้านสมรรถนะวิชาชีพ เกณฑ์การตัดสิน อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 12. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยและจัดให้มีการประชุม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ด าเนินการให้คณะกรรมการวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาประเมินความพึงพอใจ พร้อมประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการวิทยาลัย
จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 13. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย มีการ
ด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พร้อมจัดท า
รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 14. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
วิทยาลัย และมีการพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบัน และก าหนดอัตลักษณ์เพ่ิมขึ้นมาในปีการศึกษา 2555 จากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีการระดมความคิดเห็น ก าหนดเป็นอัตลักษณ์ เสนอขอมติเห็นชอบจาก
กรรมการวิทยาลัย และด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม น าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 
มีเกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
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 15. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย จัด
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ส่งครูแลบุคลากรเข้าอบรมตามนโยบายของต้นสังกัด มีการประเมินผลการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ โดยคณะกรรมการวิทยาลัย จากการ
ด าเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้น าความคิดเห็นหรือมติในที่ประชุมมาด าเนินการพัฒนา
วิทยาลัย เกณฑ์การตัดสินจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 16. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เกณฑ์การตัดสิน
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและมี
ระบบส ารองข้อมูล ในส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานในรูปของเอกสาร และระบบฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน จัดการอบรมครูและบุคลากรให้ใช้ฐานข้อมูลได้ จัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลแก่ครูและบุคลากร จากการด าเนินการดังกล่าว ครูและบุคลากรใน
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และการ
บริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 17. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม  ได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไว้ เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ได้จัดให้มีครูเวรดูแลส่งนักศึกษา 
ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด มีโครงการ / กิจกรรมตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจ าปี จากการด าเนินการ
ดังกล่าว ส่งผลให้มีความเสี่ยงลดลงทั้ง 5 ด้าน ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 18. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แต่งตั้งครูที่
ปรึกษาประจ าชั้น ให้การสนับสนุนขอรับทุนการศึกษาจากสถานประกอบการแก่นักศึกษา ประสานกับ
ผู้ปกครองร่วมกันดูแลนักศึกษาทางโทรศัพท์และจดหมาย เปิดสอนซ่อมเสริมนักศึกษาที่เรียนอ่อนและมีการ
สอนเสริมนักศึกษาที่เรียนดี เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   เป็นต้น จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 19. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ จัดท าโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่ เป็นต้น ได้จัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่  
มีผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.61 และน าผลที่ได้มาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
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 20. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เกณฑ์การตัดสินอยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ และสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 21. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดการอบรมพัฒนา
ภายในวิทยาลัย ด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีวิทยากรภายในและภายนอกวิทยาลัย 
เช่น การจัดท าการเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดท าหลักสูตรรายวิชา การท าวิจัยในชั้นเรียน การ
อบรมการสอนรายวิชาค านวณวิศวกรรม เป็นต้น ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอ่ืนๆ ส่งครูเข้าศึกษาต่อโดยมอบทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล ท าโครงการ/กิจกรรมเกลียว
สัมพันธ์ประจ าปี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ ส่งรายชื่อครูดีเด่นและ
ผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูของทุกปี เป็นต้น จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 22. ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย
บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม ในด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและวิชาชีพ สนับสนุนให้ครูและนักศึกษาจัดท าเอกสารและงานวิจัย และด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เช่น โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมการจัดท าวิจัยของครู เป็นต้น จากการบริหารงานการเงินและงบประมาณตาม
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผลการด าเนินการจึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 23. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านยานยนต์ร่วมกันจัดการศึกษา นักศึกษาเรียนวิชา
ภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นครูสอน มีวัสดุ อุปกรณ์ของจริงใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยสถานประกอบการร่วมกับวิทยาลัย จากการด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว มีเกณฑ์การตัดสิน ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 24. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพประจ าปี และประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ เช่น 1. โครงการบริการวิชาการ ส่งครูไปสอน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในรายวิชาชีพ 2. กิจกรรมการให้บริการปรึกษา / ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
ที่จัดบริการในสถานศึกษาส าหรับผู้ต้องการใช้บริการในย่านใกล้เคียงเป็นประจ าตลอดปีการศึกษา เป็นต้น ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.43 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่
ในระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 25. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
ได้ให้นักศึกษาชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการเป็นรายกลุ่มมีชิ้นงานและเล่มรายงานประกอบชิ้นงาน ได้น าชิ้นงาน
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพช่างยนต์ภายในวิทยาลัย การเผยแพร่ชิ้นงานของโครงการต่อสาธารณชน ท า
โดยใส่ไว้ในเวปไซด์ของวิทยาลัย จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 26. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ให้ครูทุกคนจัดท างานวิจัย น า
ผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชา จากการด าเนินการดังกล่าว ครูทุกคนได้จัดท างานวิจัย 
น าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป เกณฑ์การตัดสิน จึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 27. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ วันไหว้ครู เป็นต้น และมีการประเมินความพึงพอใจจากบุคคลภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 4.76 จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
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 28. ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยบรรยายหน้าแถวและจัดป้าย
นิเทศ กิจกรรมน านักศึกษาไปท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ กิจกรรมส่งครูไปร่วมกิจกรรมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล กิจกรรมครูและบุคลากรจัดระเบียบและท าความสะอาดโรงเก็บวัสดุในวิทยาลัย รณรงค์
นักศึกษาแยกขยะ พร้อมจัดท าป้ายห้าม ป้ายเตือนที่เหมาะสม เป็นต้น และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต้อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.42 จากการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครู บุคลากร และนักศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 29. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ เช่น 
โครงการส่งเสริมกีฬาช่วงเรียนปรับพ้ืนฐาน ได้แก่ กิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล ปิงปอง แบดมินตัน เป็นต้น 
โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในวิทยาลัย กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา กิจกรรมกีฬาแบดมินตัน กิจกรรมการปั่นจักรยาน เป็นต้น และมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.42 จากการ
ด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 30. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์การตัดสินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่การ
ปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดท าหลักสูตรรายวิชาโดยบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้สอน
นักศึกษา จัดป้ายนิเทศน์ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดการอบรมให้ความรู้หน้าเสาธง เป็นต้น และมี
การประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอกวิทยาลัย มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.41 จากการด าเนินการ
ดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 31. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
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32. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่ องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 
7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้
ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 4 คะแนน ดี เกณฑ์การตัดสินจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก 24 - 29 ตัวบ่งชี้  

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. นักศึกษาระบบทวิภาคีใช้เวลามาสถานศึกษาสัปดาห์ละ 1 วัน จึงไม่สามารถให้ท ารายวิชาโครงการ 
/ สิ่งประดิษฐ์ได้ตามเกณฑ์ 2 คนต่อ 1 ชิ้น แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้มีโอกาสประลองฝีมือจากการท าชิ้นงาน
จริงๆในสถานประกอบการ มีทักษะการท างานเป็นทีม มีวิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้น าและผู้ตาม มีการเขียน
รายงานความส าเร็จของชิ้นงานต่อหัวหน้างานจริง ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาโครงการ  

 2. ตัวบ่งชี้ที่  1.4 สถานศึกษาส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET แต่ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 3. การจัดประกวด / จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
บุคลากรให้มากขึ้น  

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 1. จัดให้นักศึกษาเข้าสอบ  V-NET  โดยสอนเสริมวิชาชีพช่างยนต์  เพ่ือให้ผลการทดสอบผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

 2. จัดให้ครูและหรือบุคลากรเข้าร่วมอบรมทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น โดยสัมพันธ์
กับนโยบายของสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือ
การพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน 

 3. จัดให้ครูได้เข้าประกวด / จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
ในระดับจังหวัด ภาค หรือระดับประเทศ 
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