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ค าน า 
 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่า
ด้วย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อด าเนิน 
การอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2558 ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555) ในส่วนที่ 
1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยในทุกกิจกรรมจะมีคณะกรรมการวางแผนการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติตามแผน การก ากับติดตาม และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินตนเองในครั้งนี้ สถานศึกษาจะใช้เป็นแนวทางเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

 
  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 

  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
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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 
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
  
ปรัชญา 
 ทักษะเลิศ  เทิดคุณธรรม  ผู้น าทวิภาคี 
 
วิสัยทัศน์     

เป็นสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระบบทวิภาคี มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและประสานการท างาน
กับภาคีที่เก่ียวข้อง   เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลด้านช่างยนต์   ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน มี
งานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
พันธกิจ   

1.  จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 

 2.  พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม  ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง 

               เหมาะสม 
3.  ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือเป็น  แนวทางพัฒนาการเรียน 
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     การสอนด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 

4.  บริหารงานทวิภาคีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยประสานความร่วมมือให้ผู้เรียน 
     ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

5.  ให้บริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน สังคม เพ่ือการพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนทุกคน 
 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 

 รู้จริง  ปฏิบัติได้  กิจนิสัยดี 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน 
 หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

                             

จ านวนบุคลากร 

 1. ผู้รับใบอนุญาต  1 คน 
 2. ผู้อ านวยการ   1 คน 
 3. ครูประจ า   51 คน 
 4. ครูพิเศษ   33 คน 
 4. บุคลากรทางการศึกษา  18 คน 
 5. บุคลากรสนับสนุน  15 คน 
    รวม    119 คน 
          
จ านวนนักศึกษา  2,370 คน (ส ารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 
 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ปีการศึกษา 2558    จ านวน  40,706,616 บาท 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา) 
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การพัฒนาคุณภาพ 
 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ มีการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือร่วมกันด าเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการท างานอย่างมีทิศทาง ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ด าเนินงาน PDCA คือ 
 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 
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การประเมินคุณภาพ 
 วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพภายใน มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง ในทุกกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ และประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยใช้
ตัวแทนจาก 3 ภาคส่วน คือ มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ตัวแทน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน ตัวแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ สรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรายงาน
แล้วเทียบเคียงกับเกณฑ์อาชีวศึกษา  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 
1. ระดับตัวบ่งชี้ 
 1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
      ระดับดีมาก    จ านวน  28 ตัวบ่งชี้ 
      ระดับด ี   จ านวน    4 ตัวบ่งชี้ 
      ระดับพอใช้   จ านวน   - ตัวบ่งชี้ 
      ระดับต้องปรับปรุง  จ านวน   1 ตัวบ่งชี้ 
      ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวน   - ตัวบ่งชี้ 
  รวมจ านวน    33 ตัวบ่งชี้ 
 1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ระบุผลการตัดสินตามเกณฑ์การประเมิน จ านวน   1  ตัวบ่งชี ้
      รวมทั้งสิ้นจ านวน  34 ตัวบ่งชี้ 
2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  32  มาตรฐาน 
 2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  1   มาตรฐาน 
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 
 ()  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  (   )  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา  
จุดเด่น 
 1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 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 97.00 สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมกับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาข้อสอบ มีการหาค่าความสอดคล้องตามหลักสถิติ ให้ข้อสอบเกิด
ความเป็นมาตรฐาน ให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทุกคนเข้าสอบ 
 3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ผล
การประเมินตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 97.73 ระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จัดการศึกษา ระบบทวิภาคี ให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างก าลังศึกษาอยู่ เมื่อส าเร็จ
การศึกษาท าให้ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน บรรจุนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานทุก
คน นักศึกษาบางคนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกข้อมูล เมื่อมารับ
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  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ให้จัดท าบันทึกหลังการสอน และมี
การนิเทศติดตามผลการสอนของครูทุกคน ทุกภาคเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศ 
 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 ารวจพื้นที่ / ปัจจัยเสี่ยงในระยะ 1 กิโลเมตร / กิจกรรมท าความสะอาด / ท าชุมชนให้น่า
อยู่ และการจัดหาทุนให้นักศึกษา  จากการด าเนินการโครงการและกิจกรรมที่เชื่อมโยง พบว่า วิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ควบคุม
ได้และไม่มีผลกระทบเชิงลบทั้งต่อองค์กร บุคลากร และนักศึกษา 
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8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดการอบรมพัฒนา
ภายในวิทยาลัย ด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีวิทยากรภายในวิทยาลัย  เช่น การจัดท า
การเขียนแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การจัดท าหลักสูตรรายวิชา การท าวิจัยในชั้นเรียน การอบรมการ
สอนรายวิชาค านวณวิศวกรรม การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมเข้าสู่อาเซียน เป็นต้น ส่งครูและบุคลากรเข้า
รับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ ส่งครูเข้ าศึกษาต่อโดยมอบทุนการศึกษาเป็น
รายบุคคล ท าโครงการ/กิจกรรมเกลียวสัมพันธ์ประจ าปี กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดชมรมกีฬาและ
นันทนาการ ส่งรายชื่อครูดีเด่นและผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูของทุกปี เป็นต้น 

 9. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านยานยนต์ร่วมกันจัดการศึกษา นักศึกษาเรียนวิชา
ภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการจ านวน 589 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 2558 

 
ตอนที่ 1  

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 
ที่ตั้ง  8 ซอยกาญจนาภิเษก 007 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์  0-2804-2171-2 โทรสาร  0-2804-2173 
Website  www.technologyyanyont.com   E – mail technology_yanyont@hotmail.com 
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 
  ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
 
 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 8 
2 นายสมพล บุญวิไล รองประธานกรรมการ 3 
3 นายสมศักดิ์ รุ่งทรัพย์พาณิชย์ กรรมการ 8 
4 นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์ กรรมการ 8 
5 พันเอกยุทธนา สนั่นนาม กรรมการ 2 
6 นางนงนุช ขุนทอง กรรมการ 8 
7 นางสาวเยาวรักษ์ ภิรมย์ กรรมการและเลขานุการ 7 
8 นายสกล วงศ์เดชเสรีกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 6 

 
  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 84 51 33 40 44 - 12 63 9 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

18 18 - 4 14 - - 12 6 

บุคลากร
สนับสนุน 

15 15 - - - - - - 15 

รวม 119 86 33 44 58 - 18 75 31 
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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 

84 51 33 40 44 - 12 63 9 

รวม 84 51 33 40 44 - 12 63 9 

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

หลักสูตร/ประเภทวิชา ชั้นป ี รวม 
1 2 3 

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา 
ปวส.         2,370  คน 

1,264 1,106 - 2,370 

ปวส. แยกตามประเภทวิชา 1,264 1,106 - 2,370 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
  (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในรอบปีการศึกษา) 

1. นายอนุรักษ์   โพธิ์ทอง  ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  และ   นายอภิเชษฐ์ 
รุ่งเรือง  ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

2. นายเทอดศักดิ์  สุขคง  ได้รับเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

9. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สรุปเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้  
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ตอนที่ 2  
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  1.1 ปรัชญา  

    ทักษะเลิศ  เทิดคุณธรรม  ผู้น าทวิภาคี 
  
 1.2 วิสัยทัศน์     
    เป็นสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระบบทวิภาคี มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและประสานการ

ท างานกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลด้านช่างยนต์ที่  มีศักยภาพในการแข่งขัน 
มีงานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  
 1.3 เอกลักษณ์ 

    จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนทุกคน 

  1.4. อัตลักษณ์ 
    รู้จริง  ปฏิบัติได้  กิจนิสัยดี 
 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 (วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดพิมพ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี หน้าถัดไป) 
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รายละเอยีดงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 
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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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

-  กิจกรรมอบรมวชิาชีพช่างยนต ์  
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26,000  บาท 
อ.สยาม               

และครูวชิาชีพ 

-  กิจกรรมมอบส่ือการสอนชุด
สาธิตระบบรองรับ น ้ าหนกัแบบ 
ปีกนกคู ่

 
1 โรงเรียน 

            

             
             
             

รวม 26,000  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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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  
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3. กจิกรรมพฒันาการสอนวิชางานเกยีร์อตัโนมัติ 

หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์

จึงไดจ้ดักิจกรรมการอบรมรายวชิางานเกียร์อตัโนมติัข้ึน ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาใหมี้ความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก

ยคุโลกาภิวฒัน์ ดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ีเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป 

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนของครู 

   2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 6  เพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

              

งานเกยีร์อตัโนมตั ิ

ครูวชิาชีพ 

            500 บาท อ.สกล 

               

               

               

                

รวม 500 บาท  
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4. กจิกรรมพฒันาการสอนวิชาเคร่ืองท าความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 

หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์

จึงไดจ้ดักิจกรรมพฒันาการสอนวชิาเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศข้ึน ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาให้มีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงของโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ีเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป 

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนของครู 

   2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ในรายวชิาเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในเพิ่มข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

              

เคร่ืองท าความเยน็และ
เคร่ืองปรับอากาศ 

            500 บาท      อ.อภิเชษฐ ์
     อ.จิตติยทุธ ์

               

               

               

               

รวม 500 บาท  
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5. กจิกรรมพฒันาการสอนวิชาความแข็งแรงของวสัดุ 

หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์

จึงไดจ้ดักิจกรรมพฒันาการสอนวิชาความแข็งแรงของวสัดุข้ึน ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาให้มีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง

ของโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ีเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป 

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนของครู 

   2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ในรายวชิาเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในเพิ่มข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

              

ความแข็งแรงของวสัดุ             500 บาท      อ.สกล 
       

               

               

               

               

รวม 500 บาท  
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6. กจิกรรมพฒันาการสอนวิชางานส่งถ่ายก าลงั 

หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์

จึงไดจ้ดักิจกรรมพฒันาการสอนวชิางานส่งถ่ายก าลงัข้ึน ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาใหมี้ความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก

ยคุโลกาภิวฒัน์ ดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ีเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป 

 วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนของครู 

   2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ในรายวชิาเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในเพิ่มข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

              

ความแข็งแรงของวสัดุ             500 บาท      อ.สกล 
       

               

               

               

               

รวม 500 บาท  
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7. 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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

 
 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

15 

            -  
อ.สุพรรณ 
อ.สุจินดา 

               

               

               

               

รวม -  
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8. 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 2557 
   2. เพื่อน าผลสอบไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน         
     

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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              - 

              

รวม -  
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9.  โครงการการสัมมนาเพือ่การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการอย่างมีส่วนร่วม 

หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ีพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา  พุทธศกัราช  2551  มาตรา  6  กล่าววา่  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในดา้น
วชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวชิาชีพระดบัฝีมือ  ระดบัเทคนิค  และระดบัเทคโนโลยี  รวมทั้ง
เป็นการยกระดบัการศึกษาวชิาชีพใหสู้งข้ึน   ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตจึ์งไดจ้ดัโครงการการสัมมนาเพื่อการพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
อยา่งมีส่วนร่วม  โดยไดเ้ชิญสถานศึกษาท่ีเป็นภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมอบรมดว้ย  เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  และทราบขอ้มูลต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557  และเพื่อหาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและสถานการณ์ในปัจจุบนั  
นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  และเป็นคนดีของสังคม               
  วตัถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางการจดัการเรียนการสอนระบบทวภิาคีในภาคทฤษฎีใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 2. เพื่อเป็นการรับฟังการเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้เรียนภาคปฏิบติัใหเ้กิดคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน

กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

โครงการการสัมมนาเพือ่การพฒันาการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการอย่างมี
ส่วนร่วม 

ตวัแทน
สถานศึกษ
าอยา่งนอ้ย 
6  แห่ง 

14 

            11,000  บาท 

อ.นงนุช 
อ.ชลทิพย ์              

              

รวม 11,000  บาท  
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10.  กจิกรรมการอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 

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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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          
การเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 

ครูทุกท่าน 1 

            4,000  บาท 

อ.สกล 
               

              

รวม 4,000  บาท  
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11.  กจิกรรมพฒันาศักยภาพวชิาชีพครู 

หลกัการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  ไดก้ าหนดแนวทางการศึกษาในหมวด 4  มาตรา 24 (5)  ความว่า  “ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียน  
สามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการสอน  และอ านวยความสะดวก  หรือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรู้  รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการ
เรียนรู้  ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน  และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ”  ซ่ึงการศึกษานั้นเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการพฒันาคน
ให้มีความรู้  และปัญญา  โดยมีครูเป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน  ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตจึ์งไดจ้ดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพวิชาชีพครูข้ึน  เพื่อให้ครูมี
ความรู้ความสามารถจดักระบวนการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะ  รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งท่ีวทิยาลยั  ท่ีบา้น  และชุมชน  

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพเชิงวชิาการของครูใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และองคค์วามรู้ในการจดัการเรียนการสอนของครูในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
  3.  เพื่อเสริมสร้างใหค้รูเป็นผูท่ี้มีวนิยั  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

โครงการพฒันาศักยภาพวชิาชีพครู 
ผูช่้วยครู
ทุกท่าน 

14 

            500  บาท 
อ.สกล 

 
              

              

รวม 500  บาท  
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12.  กจิกรรมการอบรม “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง         
       พุทธศักราช  2557” 

หลกัการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยใช้หลกัสูตรใหม่ พุทธศกัราช  2557 โดย
ก าหนดให้เร่ิมใช้ตั้ งแต่ปีการศึกษา  2558  เป็นต้นไปนั้น  และหน่วยงานต้นสังกัดได้มีการจดัการอบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเก่ียวกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557  ดว้ย  ซ่ึงฝ่ายวิชาการวิทยาลยั
เทคโนโลยยีานยนตไ์ดส่้งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานตน้สังกดัแลว้เสร็จตามก าหนด  จึงเห็นควรให้น าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมกลบัมาจดักิจกรรมการอบรม
ขยายผล  และเห็นควรเชิญวิทยาลยัเทคโนโลยีนนทบุรีเขา้ร่วมอบรมในคร้ังน้ีดว้ย  เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลยัในเครือไดท้ราบขอ้มูลต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการ
สอนส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557  และน าไปพฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้  ความเขา้ใจ และทราบขอ้มูลต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
       ชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557            
 2.  เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร 
       ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

-  การอบรมขยายผลให้ความรู้ 
 

ครูทุกท่าน 14 

            - 

อ.นงนุช 
               

              

รวม -  
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13.  กจิกรรมนิเทศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
หลกัการและเหตุผล 

 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ การนิเทศการ
เรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพการเรียนของผูเ้รียนให้เต็ม
ตามศกัยภาพ  ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าวจึงได้จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียนแก่ครูผูส้อน  เพื่อเป็นการ
พฒันาการเรียนการสอนของครูในดา้นทกัษะวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองทนัต่อเหตุการณ์  และน ามาพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

วตัถุประสงค์ 1.   เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพฒันาทกัษะดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองทนัต่อเหตุการณ์  
 2.   เพื่อน าผลการนิเทศมาพฒันาการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

-  กจิกรรมนิเทศการเรียนการสอน      
ในช้ันเรียน 
 ครูทุกท่าน 14 

            - 

อ.สกล 
               

              

รวม -  
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14.  กจิกรรมการสอบข้อสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
หลกัการและเหตุผล 

 ตามนโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้ผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษาตอ้งผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ซ่ึงเป็นการทดสอบความรู้  
ความสามารถ  และทกัษะ  ตลอดจนลกัษณะนิสัยในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ  ดงันั้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าววิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตจึ์งได้
จดัท าการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพใหก้บัผูเ้รียนท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลา  เพื่อทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทกัษะทางดา้นวชิาชีพ 

วตัถุประสงค์ 1.   เพื่อทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ  ตามนโยบายท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด    
 2.   เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ  และทกัษะทางดา้นวชิาชีพของนกัศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

-  กจิกรรมการสอบข้อสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ 
 นกัศึกษา 

ปวส.2 
8 

            - 

อ.สกล 
               

              

รวม -  
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15.  กจิกรรมการพฒันาศักยภาพผู้เรียนเพือ่เตรียมสอบ  V-NET 
หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกบัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ก าหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  เพื่อทดสอบความรู้  ความคิด  และสมรรถนะของนกัศึกษาสายวิชาชีพข้ึน  อีกทั้งผลสอบยงัน าไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพทางการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาอีกดว้ย  ดงันั้นวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตไ์ดต้ระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าวจึงไดจ้ดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อเตรียมสอบ  V-
NET  ข้ึน  เป็นการทบทวนความรู้ในแต่ละวชิาใหแ้ก่นกัศึกษา  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดรั้บไปเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา                
(V-NET) ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นกัศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-NET)           
 2.   เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  และมีแนวทางในการท าขอ้สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้น อาชีวศึกษา(V-NET) 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

-  กจิกรรมการพฒันาศักยภาพผู้เรียน
เพือ่เตรียมสอบ  V-NET นกัศึกษา 

ปวส.2 
12 

            - 

อ.สกล 
               

              

รวม -  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 :  สร้างความเข้มแข็งในระบบงานบริหารทรัพยากรเพือ่ให้ 
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. 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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             115,000 บาท  

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ             2,500 บาท  

               

               

รวม 150,000 บาท  
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2. กจิกรรมท าบุญสังสรรค์วันปีใหม่ 

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. 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

             
 115,000 บาท 

 
อ.อญัชลี 

 

รวม 115,000 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. 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 ่                  
-  ปรับภูมิทศัน์รอบ ๆ เสาธง    
-  ต่อเติมอาคารฝึกงานตวัถงัและสี 
- ต่อเติมหลงัคาอาคารเอนกประสงค ์
 
 

บริเวณ
ภายใน
วทิยาลยั 

 

6 

            

1,595,225 บาท 

 
 

อ.อภิเชษฐ ์            
และงานอาคาร

สถานท่ี 
 

รวม 1,595,225 บาท  
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5. 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. 2558 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

-  กิจกรรมตรวจเลือดวดัน ้ าตาล
และไขมนั 

บุคลากร
ทุกท่าน 

 
14 

            

- 

 
 

อ.ชลทิพย ์
 

รวม -  
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6. 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. 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

โครงการอบรมบุคลากรใหม่ 
  -  กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
  -  กิจกรรมงานสถานประกอบการ 
  -  กิจกรรมงานประกนัคุณภาพ/ 
การเขียนโครงการ 
  -  กิจกรรมการใชฐ้านขอ้มูลใน
การคน้ขอ้มูลนกัศึกษา 

 

บุคลากร
ใหม่ทุก
ท่าน 

 

14 

            

1,000  บาท 

 
 

งานบุคลากร 
 

รวม 1,000 บาท  
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7. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 

หลกัการและเหตุผล 

 ฐานขอ้มูลเป็นการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  ท าให้ผูใ้ชส้ามารถใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกนัได ้ โดยท่ีจะไม่เกิดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล  

และยงัสามรถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูล  อีกทั้งขอ้มูลในระบบก็จะถูกตอ้งเช่ือถือได ้ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยจะมีการก าหนดระบบความปลอดภยัของ

ขอ้มูลข้ึน  วทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดต้ระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าวจึงไดจ้ดัให้มีการอบรมพฒันาบุคลากร  เร่ือง  การใชร้ะบบฐานขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ

ข้ึน  ซ่ึงผลจากการอบรมคร้ังน้ีจะส่งผลใหบุ้คลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ  และสามารถใชร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงในระบบสารสนเทศของสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

      
วตัถุประสงค์ 1.  เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศใหข้อ้มูลมีความเช่ือมโยงกนัสะดวกต่อการบริหารจดัการของสถานศึกษา 

2.  เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้ความรู้  ความเขา้ใจและมีการใชง้านระบบฐานขอ้มูลใหมี้ประโยชน์อยา่งสูงสุด    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

-  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
และฐานขอ้มูล 

 

บุคลากร
ทุกท่าน 

 

10 

            

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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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  
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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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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  

จากเหตุผลดงักล่าววทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดจ้ดัพิธีไหวค้รูข้ึน  เพื่อใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความกตญัญูกตเวทีต่อครู ทั้งเป็นการสืบสานประเพณีการไหว้
ครูด ารงสืบต่อไป  

 วตัถุประสงค์ 1.   เพื่อสืบสานวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของไทยใหด้ ารงสืบต่อไป 
   2.   เพื่อใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความกตญัญูกตเวทีต่อครูผูป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ศิษย ์
   3.   เพื่อเสริมสร้างความผกูพนัระหวา่งครูและนกัศึกษา 

    4.   เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บเกียรติบตัร คนดีศรี ทนย.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษารุ่นต่อไป   
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
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 

            10,000 บาท 

อ.สราวธุ 
และงานกิจการ

นกัศึกษา  
               

               

               

รวม 10,000 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 ์ ของวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนต ์
               2.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงวธีิการสอน  การใหบ้ริการ  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  สวสัดิการและ 
         ขอ้มูลพื้นฐานให้แก่นกัศึกษาใหม่ 
    3.  เพื่อใหน้กัศึกษาคุน้เคย  สร้างสัมพนัธภาพและเกิดทศันคติท่ีดีต่อคณะครูและสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

            36,000 บาท 

อ.นงนุช                

              

รวม 36,000  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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

            73,500 บาท 

อ.ชลทิพย ์ 
               

               

รวม 73,500 บาท  
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7. กจิกรรมการอบรมเร่ือง “การแพร่ระบาดและอนัตรายของยาเสพติดชนิดใหม่”   

หลกัการและเหตุผล     

 ดว้ยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบนัจดัไดว้า่อยูใ่นขั้นวกิฤต  ซ่ึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดไดท้วคีวามรุนแรงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  เพราะมีการผลิตยาเสพ
ติดทั้งภายในประเทศและมีการลกัลอบน าเขา้มาจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด  ถึงแมจ้ะมีการปราบปรามจบักุมการคา้ยาเสพติดอยา่งเขม้งวดและจริงจงั  แต่ก็ไม่ท า
ใหก้ารแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงแต่กลบัท าใหผู้ผ้ลิตไดพ้ฒันายาเสพติดให้ออกฤทธ์ิไดแ้รงข้ึนและท าให้การตรวจพบสารเสพติดในตวัผูเ้สพตรวจพบไดอ้ยากข้ึน
 จากเหตุผลดงักล่าววทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดจ้ดักิจกรรมการอบรมขยายผลใหค้วามรู้ในเร่ืองของการแพร่ระบาดและอนัตรายของยาเสพติดชนิดใหม่ ๆ 
ข้ึน  เพื่อใหค้รูมีความรู้เก่ียวกบัอนัตรายของสารเสพติดชนิดใหม่ ๆ และมีแนวทางในการป้องกนัการแพร่ระบาดของสารเสพติดภายในสถานศึกษาต่อไปตามนโยบาย
รัฐบาล 
 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้  ความเขา้ใจในการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   2. เพื่อใหบุ้คลากรมีแนวทางในการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งานกจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 าเนนิกจิกรรม
ป้องกนัเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

ครูปกครอง
และงาน
พฒันาวนิยั 

 
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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

            283,350 บาท 

อ.สราวธุ 
และงานพฒันา

วนิย 

 
 

             

 
 

             

รวม 283,350 บาท  
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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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 
อ.ชูศกัด์ิ 

 
 
 

            

             
             

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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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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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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 
ปวส. 1-2 

3 , 6 

            

6,500 บาท อ.อนุรักษ ์

             
- กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษา
ด้านวชิาชีพ 
 
 
 

รวม 6,500 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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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. กจิกรรมเสริมความรู้สู่ปริญญาตรี  

 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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

กจิกรรมเสริมความรู้สู่ปริญญาตรี 

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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

            

- 
อ.อนุรักษ ์

และครูวชิาชีพ 
-  ปลูกตน้ไมร้อบเสาธง             
-  ท าความสะอาด/ท าชุมชนใหน่้าอยู ่             
-  บริการวชิาชีพ/ซ่อมบ ารุงยานยนต ์             

รวม -  บาท  

 

 

 



55 
 

16. โครงการ “กยศ.ให้โอกาส  ถึงเวลาต้องใช้คืน” 

 หลกัการและเหตุผล                  
 ตามท่ีรัฐบาลไดจ้ดัใหมี้กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)  เพื่อใหโ้อกาสทางการศึกษากบันกัเรียน  นิสิตนกัศึกษาทัว่ประเทศ  ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
ในการศึกษาเล่าเรียน  สามารถเรียนไดจ้นส าเร็จการศึกษา  และกองทุนกูย้ืมนั้นจะตอ้งมีเงินหมุนเวียนให้กบันกัเรียน  นิสิตนกัศึกษาในรุ่นต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงจะมี
ไดต้อ้งมาจากการช าระหน้ีคืนตามขอ้สัญญาท่ีก าหนดไว ้  ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตซ่ึ์งไดต้ระหนกัถึงเหตุผลดงักล่าว  จึงไดจ้ดัท าโครงการ “กยศ. ให้โอกาส  
ถึงเวลาตอ้งให้คืน”  ข้ึน  เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาของวิทยาลยัมีวินยัในการใช้เงิน  มีความตระหนกั  และมีความรับผิดชอบในการช าระหน้ีคืนกองทุนกูย้ืมเม่ือครบ
ก าหนดเวลาท่ีตอ้งช าระ  เพื่อใหรั้ฐบาลมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสามารถหมุนเวียนให้นกัศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไปไดกู้ย้ืม  ซ่ึงจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั
เยาวชนของชาติต่อไป 
วตัถุประสงค์         1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ  เก่ียวกบักฎเกณฑ ์ และระเบียบต่าง ๆ ของการกูย้มืเงินเพื่อการศึกษา 
                     2. เพื่อสร้างจิตส านึกใหน้กัศึกษามีความตระหนกั  และมีความรับผดิชอบในการช าระหน้ีเงินกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาคืนหลงัจากส าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

            

- 
อ.จอมขวญั 

 

-  กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้บุคลากร             
-  กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ผูกู้ย้มื             
   1.  จดัป้ายนิเทศ 
   2.  บรรยายหนา้เสาธง 
   3.  การอบรมนกัศึกษาช่วง  Home 
Room ของครูท่ีปรึกษา 

            

รวม -    
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17. ประกวดส่ิงประดิษฐ์นักศึกษา 

 หลกัการและเหตุผล                  
 ในยุคปัจจุบนัการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นผลให้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ด้วยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายท่ีจะพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  มุ่งเนน้การสร้างทกัษะวิชาชีพดา้นความคิด  วิเคราะห์  และส่งเสริมให้นกัเรียนนกัศึกษามี
ความรู้  ความช านาญ  สามารถประดิษฐ์คิดคน้พฒันาสร้างผลงานให้เกิดความกา้วหนา้  โดยสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา   ชุมชน  สังคม  
และสามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 ดงันั้นวิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัดงักล่าว  จึงไดจ้ดัโครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์นกัศึกษาข้ึน  เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษามีการพฒันา
ความรู้  มีทกัษะทางวิชาชีพ  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ มีความรับผิดชอบ  รวมไปถึงเป็นการพฒันานกัศึกษาให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ
เสริมสร้างลกัษณะนิสัยอนัพึ่งประสงค ์ 
วตัถุประสงค์         1.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาความรู้  และทกัษะทางวชิาชีพ      

        2.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีความรับผดิชอบ      
        3.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาสร้างสรรคผ์ลงาน  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวับ่งช้ีสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

 กจิกรรมการจัดนิทรรศการ
ส่ิงประดิษฐ์ 

ครูและ
นกัศึกษา 

5 

            

8,000 
อ.อนุรักษแ์ละ
คณะท างาน   

 

             
             
             

รวม 8,000  
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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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 
     และงาน
ประกนัคุณภาพ 
 

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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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  

16  ทุน 

 
7 
 

              

               

             - อ.พิศาล 

                อ.กรวภิา 

               

               

รวม -  
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3. กจิกรรมนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ 

หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองจากการศึกษาในระบบทวิภาคีให้นกัศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  และเพื่อให้การท างานของนกัศึกษามีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นตอ้งมีการ ดูแล
และติดตามคุณภาพนกัศึกษาในสถานประกอบการ และภารกิจอีกประการของการนิเทศนกัศึกษาคือการไดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากสถานประกอบการและนกัศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง  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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

            170,000 บาท 
อ.พิศาล 
และงาน

ประสานสถาน
ประกอบการ 

               

               

รวม 170,000 บาท  
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4. โครงการการพฒันารูปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวภิาคีในสถานประกอบการบนพืน้ฐานการมีส่วนร่วม 

หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองจากการศึกษาในระบบทวิภาคีได้ก าหนดให้นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  และเพื่อให้การท างานของนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพจึง
จ าเป็นตอ้งมีการดูแล  ติดตามคุณภาพการปฏิบติังานของนกัศึกษาในสถานประกอบการ โดยมีความร่วมมือระหวา่งวิทยาลยักบัสถานประกอบการ และภารกิจอีก
ประการของการนิเทศนกัศึกษาคือการได้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากสถานประกอบการเก่ียวกบันกัศึกษาเพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง    
  ดงันั้นวทิยาลยัเทคโนโลยยีานยนตจึ์งไดจ้ดัโครงการการพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาระบบทวภิาคีในสถานประกอบการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมข้ึน   
โดยร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันารูปแบบของการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  และรับฟังการ
เสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในภาคปฏิบติัใหเ้กิดคุณภาพต่อไป 
 วตัถุประสงค์ 1. เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาระบบทวภิาคีใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั      
   2. เพื่อเป็นการรับฟังการเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาเขา้เรียนภาคปฏิบติัใหเ้กิดคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน
กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

โครงการการพฒันารูปแบบการนเิทศ
นักศึกษาระบทวภิาคใีนสถาน
ประกอบการบนพืน้ฐานการมส่ีวนร่วม 

 
ตวัแทนสถาน
ประกอบการ
จ านวน  6  แห่ง 
 

9 

            1,500 บาท 

อ.พิศาล 
และงาน

ประสานสถาน
ประกอบการ                

               

รวม 1,500 บาท  
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4. กจิกรรมฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ 

 หลกัการและเหตุผล 

 วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนต์ เปิดรับนกัศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2558  ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2558  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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

             
120,000  บาท     อ.พิศาล 

อ.กรวภิา 
             
             

รวม 120,000 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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 -  

 

 

 

 

 



64 
 

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 2558 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 

              

 ครูทุกคน             15,000 บาท อ.สกล 

                

รวม 15,000 บาท  
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 3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์   

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,253,310 - เงินเดือนครู 14,412,164  

- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 496,796 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน -  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายราย
หัวนักเรียน 

- - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 5,552,393  

- เงินอุดหนุน ........ - - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 9,532,452  

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

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

 

1,600,098 

 

  

 - - ส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

114,139  

  - ส าหรับการบริหารจัดการทั่วไป 3,198,588  

- เงินบริจาค  

- 

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

 

 

89,600 

 

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอน 

 

- 

- งบด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 

 

1,498,516 
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รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

 - - งบพัฒนาบุคลากร 1,840,442  

 - - ค่าสาธารณูปโภค 1,791,045  

- อ่ืนๆ 2,300 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,120,431  

รวมรับ 50,752,406 รวมจ่าย 40,722,868  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

เม่ือวนัท่ี  29-31 มกราคม 2557 

1. ใหผู้เ้รียนเขา้รับการทดสอบเชิง
วชิาการทางการศึกษาแห่งชาติ  

( V-NET) 

1. ส่งผูเ้รียนเขา้รับการทดสอบเชิง
วชิาการทางการศึกษาแห่งชาติ  

( V-NET) ปีการศึกษา 2557 และ 2558 

 2. จดักิจกรรมส่งเสริมการเขา้รับการ
ทดสอบ V-NET ไดแ้ก่กิจกรรมการติว 

2.นกัศึกษาเขา้สอบ V-NET ผลการสอบ
เป็นไปตามรายงานของ สทศ. 

 3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนออกใหบ้ริการ
วชิาการหรือวชิาชีพทุกคน 

3.นักศึกษาได้เข้า ร่วมกิจกรรมการ
บริการวิชาชีพช่างยนต์และบริการ
วชิาการใหก้บัชุมชนบริเวณสถานศึกษา
และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงครบทุกคน 

 4. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใน
โครงการใหบ้ริการวชิาการหรือวชิาชีพ
ท่ีส่งเสริมการพฒันาทกัษะของนกัศึกษา
ทุกชั้นปี ไดเ้กิดการเรียนรู้ตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

4. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นโครงการ
ใหบ้ริการวชิาการหรือวชิาชีพท่ีส่งเสริม
การพฒันาทกัษะของนกัศึกษา และเกิด
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์

 5. เพ่ิมจ านวนโครงการวชิาชีพและปรับ
สดัส่วนผูเ้รียนต่อจ านวนโครงการ
วชิาชีพและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษาให้
เหมาะสม 

5. เพ่ิมจ านวนโครงการวชิาชีพข้ึนให้
นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการไดจ้ านวน 2 
คนต่อ 1 ช้ิน 

 6. ส่งเสริมการน าผลงานของครูและ
นกัศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในระดบัต่างๆ
หรือเขา้ประกวดแข่งขนัในเวทีต่างๆให้
มากข้ึน 

7. น าผลการประเมินคุณภาพและ
ขอ้เสนอแนะไปวางแผนพฒันาคุณภาพ
และด าเนินการปฏิบติัใหเ้กิดผล 

 

 

6. จดัประกวดผลงานวจิยัของครูภายใน
วทิยาลยัไดรั้บรางวลั 

 

 

7. น าผลการประเมินคุณภาพและ
ขอ้เสนอแนะไปท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีและปฏิบติัตามแผนนั้น 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 8. เพ่ิมขอ้มูลในฐานขอ้มูลใหค้รบถว้น
สมบูรณ์ 

8. ขอ้มูลในฐานขอ้มูลมีจ านวนมากข้ึน
และครบถว้นสมบูรณ์ในการด าเนินงาน
ของวทิยาลยั 

 9.เช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่างๆใหเ้ป็นระบบ
ท่ีสมบูรณ์ และน ามาใชส้นบัสนุนการ
บริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง 

9. เช่ือมโยงฐานขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ
สมบูรณ์น ามาใชส้นบัสนุนการบริหาร
จดัการของวทิยาลยัฯไดผ้ลดี 

การประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั 

เม่ือวนัท่ี 23,24,25 มกราคม 2557 

1.ควรส่งนกัศึกษาระดบัชั้น ปวส.2 เขา้
ร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 

2. ควรมีการฝึกอบรมเร่ืองแผนการ
จดัการเรียนรู้ และมีระบบการตรวจ
ติดตาม ตรวจสอบการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้และการน าแผนการจดัการ
เรียนรู้ไปใชช้ดัเจน 

1.ส่งนกัศึกษาเขา้สอบ V-NET แลว้ในปี
การศึกษา 2557 และ 2558 

 

2.จดัการฝึกอบรมเร่ืองแผนการจดัการ
เรียนรู้ และมีการนิเทศการสอนเพื่อ
ตรวจติดตามการน าแผนการเรียนรู้ไป
ใช ้

 3.สถานศึกษาควรใหข้อ้มูลการปฏิบติั
ตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.ขอ้มูลการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาระบุไว้
ในพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน 

 4.สถานศึกษาควรจดัท าแผนงาน/
โครงการใหช้ดัเจนโดยมีผูรั้บผิดชอบ มี
การก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ(KPIs)ใน
การปฏิบติังาน ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

4.จดัท าแผนงาน/โครงการ ใน
แผนปฏิบติัการประจ าปีและมีการสรุป
โครงการ 

 5.สถานศึกษาและผูบ้ริหารควรพฒันาครู
และบุคลากรใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ค าอธิบายประเด็นการพิจรณา หลกัฐาน
ท่ีใชใ้นการพิจรณา และขอ้มูลหลกัฐาน
ประกอบการอา้งอิง ใหมี้ความเขา้ใจมาก
ข้ึน เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาแต่ละ
ตวับ่งช้ีใหมี้คุณภาพสูงข้ึน 

5.จดัอบรมพฒันาครูและบุคลากร เร่ือง
การประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 6.สถานศึกษาควรจดัใหมี้การประเมิน
คุณภาพภายในโดยบุคคลภายนอกทุกปี
การศึกษาโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ตามดว้ยเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
น าผลการประเมินไปพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

7.การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา 
แผนปฏิบติัการประจ าปี ควรน า
ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานตน้สงักดั และผล
การประเมินคุณภาพภายนอกมาใชใ้น
การพิจารณาท าแผนฯ 

6.จดัการประเมินคุณภาพภายในโดย
เชิญบุคคลภายนอกมาประเมิน โดยใช้
เกณฑม์าตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 ทุกปีการศึกษา 

 

 

 

7.ไดน้ าขอ้เสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายใน และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาจดัท าแผนพฒันา
สถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี 
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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 กิจกรรมการอบรมพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  เป็นต้นเ พ่ือเป็นแนวทางน าสู่การ
ปฏิบัติงาน 
 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 92.45 

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 1,486 222 1,264 1,128 89.24 
2 1,135 29 1,106 1,063 96.11 

รศม ปศส.  2,621 251 2,370 2,191 92.45 
 
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  จริยธร รม 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)  และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเดน็ (1)  และมีผลตาม (1) 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- แบบสรุปโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการบน  
  พ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 
- แบบสรุปโครงการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ 

 - 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 1,135 1,110 97.00 

         รศม 1,135 1,110 97.00 
 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 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 
 - แบบสรุปการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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มาตราานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.4  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน
อาีีศึกกาา (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไป 
 (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูเพ่ือชี้แจงแนวทางในการด าเนินการสอบเพ่ือเป็น
สนามสอบ และ ส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET ประจ าปีการศึกษา 2558 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ด าเนินการประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET หน้าเสาธงชาติ ติดป้าย
ประกาศ จัดประชุมครูและนักศึกษาเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางปฏิบัติในการสอบและจัดหา
หนังสือคู่มือให้ครูผู้สอนท าการสอนเสริมก่อนถึงก าหนดการสอบ 
 ได้รับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้ 
 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 280 129 46.07 
 สาขาศนีาเนครื่อากล    
 สาขาาานเนทคนนคยานยนต์    

รศม 280 129 46.07 
 

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
* หมายเหตุ  ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนแจ้งการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ค่าสถิติประกอบการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยใช้
เกณฑ์คือ ร้อยละจากประเด็นพิจารณา คูณด้วย 5 หารด้วย 50  

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

- เอกสารจากศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน การส่งรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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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 2558 
 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 280 59 21.07 
 สาขาาานเนทคนนคยานยนต์    

รศม 280 59 21.07 
* หมายเหตุ  ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนแจ้งการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ค่าสถิติประกอบการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยใช้
เกณฑ์คือ ร้อยละจากประเด็นพิจารณา คูณด้วย 5 หารด้วย 50  

ผลสัมฤทธน์ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

2 ต้องปรับปรุง 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

- เอกสารจากศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน การส่งรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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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 
กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางานเกียร์อัตโนมัติ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาเครื่องท าความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางาน
ส่งถ่ายก าลัง เป็นต้น การด าเนินโครงการมีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีรูปถ่ายประกอบ เพ่ือส่งผลพัฒนาผู้เรียนให้
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
 จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า มี
เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 75.93 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 ผลการด าเนนนนการ 

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

จ านศนผู้เนรียนระดับปศส. 1 
ปีการ กึกาา  2557 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

ปีการ กึกาา  2558  

ร้อยละ 

ปวส./อุตสาหกรรม/
เครื่องกล/เทคนิคยานยนต ์

1,400 1,063 75.93 

รศม 1,400 1,063 75.93 
รศม  ปศส. 75.93 

 
ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
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 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- จ านวนผู้เรียนแรกเข้าปี 2557  
- รบ. 2 

 - ตารางสอนซ่อมเสริม 
 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครูวิชาชีพ 
 -รายงานผลโครงการต่างๆดังนี้  กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางานเกียร์อัตโนมัติ /  กิจกรรม
พัฒนาการสอนวิชาเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ / กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชางานส่งถ่ายก าลัง 
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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 

1,063 895 84.19 6 0.56 140 13.17 1,041 97.93 

รศม 1,063 895 84.19 6 0.56 140 13.17 1,041 97.93 
 

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 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- ตัวอย่างแบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษา ( สถานศึกษาจัดท า) 
- ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบวุฒิ 

 



82 
 

 

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 5 ดีมาก 

1.5 2 ต้องปรับปรุง 

1.6   

1.7 4 ดี 
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 1.5  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
จ านวนมาก เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์  
 ซึ่งนักเรียนมีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ได้ร้อยละ 21.07  ค่าคะแนน 2 ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 
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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 
 - แบบสรุปโครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 
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มาตราานที ่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนีา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการจัดท าโครงการอบรมการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาทุกรายวิชาโดยด าเนินการให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนในระบบทวิภาคีตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ จัดให้มีผู้ตรวจ
สอบพิจารณาทุกแผนการเรียน ให้จัดท าบันทึกหลังการสอน มีการนิเทศติดตามผลการสอนของครูทุกคน 
ทุกภาคเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศ 
 จากการด าเนินการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จึงมีครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ฐานสมรรถนะ  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา เกณฑ์การ
ตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ 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 
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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)  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 กิจกรรมประกวด
งานวิจัยคร ู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 
 - แบบสรุปกิจกรรมการนิเทศการสอน 
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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 ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน  
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา มีการก าหนดการวัด
และประเมินผลชัดเจน มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 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 ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- บันทึกประชุม 
- ตารางสรุปการบูรณาการแผนการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา 
- ตัวอย่างสรุปผลการตรวจสอบแผนการเรียนรู้ 



93 
 

 

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 
 - โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการบนพ้ืนฐานของการ
มีส่วนร่วม  
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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
4.73 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 
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 
 - 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
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยมีหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมก 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 

 
 
 



99 
 

 

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 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
 การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้ด าเนินมาตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย และมี
การพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบัน และก าหนดอัตลักษณ์เพ่ิมขึ้นมาในปีการศึกษา 2555  จากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย เมื่อก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ดังกล่าวแล้ว 
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้น ามาใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง มีการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 
 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 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเดน็  
(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 4.83 

 

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 
 



103 
 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 - แบบรายงานการอบรมตามนโยบายต้นสังกัด 
 - บันทึกประชุมครูและบันทึกประชุมผู้ปกครอง 
 - แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
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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 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

มี 
ค่าเฉลี่ย 3.77 

 

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 
- กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
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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 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพัก กิจกรรมก าหนดเครือข่ายสถาน
ประกอบการ / ผู้ปกครอง กิจกรรมส ารวจพื้นที่ / ปัจจัยเสี่ยงในระยะ 1 กิโลเมตร กิจกรรมท าความสะอาด 
/ ท าชุมชนให้น่าอยู่ และการจัดหาทุนให้นักศึกษา  
 จากการด าเนินการโครงการและกิจกรรมที่เชื่อมโยง พบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่มีผลกระทบเชิง
ลบทั้งต่อองค์กร บุคลากร และนักศึกษา  เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
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 ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- โครงการปฐมนิเทศ   - ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- 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 กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบๆเสาธง เป็นต้น ได้จัดท าเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่โดยครู  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 
4.66 

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 4.56 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 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 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 / กิจกรรมสังสรรค์ปี
ใหม ่/ โครงการสุขภาพดี ชีวิตมีสุข /  กิจกรรมส่งเสริมกีฬาครู / กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู / ส่งรายชื่อครู
ดีเด่นและผู้บริหารดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูของทุกปี ส่งครูเข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น 
 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา และมี
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน เกณฑก์ารตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

100 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

16.67 

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

0 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

100 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

3.57 

 
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 กิจกรรมประกวดงานวิจัยครู เป็นต้น มีการเสนอโครงการขอ
อนุมัติ ด าเนินโครงการ ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร 
 จากการบริหารงานการเงินและงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ผู้เรียน ผลการด าเนินการจึงอยู่ในระดับคุณภาพ    ดีมาก 
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา าบด าเนนนนการ 
(1) 

าบรายจ่าย 
(2) 

ร้อยละ 
(3)  

ผล 
(มี / ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

8,890,470 

1,600,098 
(3) =              

100 x (2 )  
     / (1) 

มี 
ร้อยละ 17.99 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

(3) = 100 x รายได้ หรือ
มูลค่าผลผลติ / ค่าวัสดุฝึก  

มี 
ร้อยละ 100 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

114,139 
(3) =              

100 x (2 )  
      / (1) 

มี 
ร้อยละ 1.28 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของ
งบด าเนินการ 

89,600 
(3) =              

100 x (2 )  
/ (1) 

มี 
ร้อยละ 1.00 

5 

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

1,498,516 
(3) =              

100 x (2 ) 
/ (1) 

มี 
ร้อยละ 16.85 

 
 



115 
 

 

ผลสัมฤทธน์ 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  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 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 
 - 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  (ปัจจัยที่ท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 3.11 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ไม่ได้รับเงินสนับสนุนรายหัวจากภาครัฐ การลงทุนเป็นเงินทุน
ของผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น การจัดสรรงบประมาณต่างๆ จึงเป็นไปตามความเหมาะสม เนื่องจากไม่มีเงิน
สนับสนุนจากแหล่งอ่ืน 
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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 บริการ
วิชาชีพ โดยให้บริการปรึกษา / ซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่จัดบริการในสถานศึกษาส าหรับผู้ต้องการใช้บริการ
ในย่านใกล้เคียงเป็นประจ าตลอดปีการศึกษา เป็นต้น 
 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล/ม/ี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 มี 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.48 

 
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 
 - แบบสรุปบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 - หลักฐานเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  4 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.1 5 ดีมาก 

ภาพรศม 5 ดีมาก 
 
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 าโครงการเป็น2 คนต่อ 1
ชิ้น ได้น าชิ้นงานใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพช่างยนต์ภายในวิทยาลัย หรือน าชิ้นงานบริจาคให้สถานศึกษาอ่ืน
น าไปใช้ในการเรียนการสอน  
 การเผยแพร่ชิ้นงานของโครงการต่อสาธารณชน ท าโดยใส่ไว้ในเวปไซด์ของวิทยาลัย จากการด าเนินการดังกล่าว 
เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

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 

มี 

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

มี 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ไมมี่ 

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

มี 

 
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 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- กิจกรรมการสอนปรับพ้ืนฐานความรู้ก่อนส่งเข้าสถานประกอบการของปีการศึกษา 2558 ที่ใช้ชิ้นงานเป็นสื่อ   
  การสอนภายในวิทยาลัย 

 - แฟ้มสรุปชิ้นงานโครงการและผู้จัดท า 
- ชิ้นงานของจริง 
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าีี้ 5.2    ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือาานศนจัยขอาครู 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการประชุมครูผู้สอน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูจัดท างานวิจัย จัดประกวด
งานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชา 
 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  
 - แบบสรุปกิจกรรมประกวดวิจัยครู 
 - หลักฐานการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  5 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 4 ด ี
5.2 4 ด ี

ภาพรศม 8/2= 4.00 ด ี
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) 

- สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาและครู จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - นักศึกษาของวิทยาลัย เป็นนักศึกษาระบบทวิภาคี โอกาสจะน าผลงานไปประกวดภายนอกสถานศึกษาให้ได้รับ 
             รางวัลนั้นท าได้ยาก 
 - 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 4.78 

 
 

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 านึกด้ านการอนุรักษ์
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 4.47 

 
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 
 - แบบสรุปกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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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 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร 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 4.47 

 
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 
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษา ได้มีการจัดประชุมครู เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม เสริมความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ได้จัดท าโครงการเสริมความรู้ ความเข้าใจสู่การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดท าหลักสูตรรายวิชาโดย
บูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม ใช้สอนนักศึกษา จัดป้ายนิเทศน์ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และค่านิยม จัดการอบรมให้ความรู้หน้าเสาธง จากการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม ให้ครู 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. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 
ค่าเฉลี่ย 4.46 

 
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 

- กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
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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 าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 
มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
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   28  ตัวบ่งชี้  
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ. 2555  ปีการึกกาา 2558 

มาตราาน ตัศบ่าีี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก ดี พอใี้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

1 1.1      
 1.2      
 1.3      
 1.4      

 1.5      

 1.6 - - - - - 
 1.7      
 1.8      
 1.9      
2 2.1      
 2.2      
 2.3      
 2.4      
 2.5      
3 3.1      
 3.2      
 3.3      
 3.4      
 3.5      
 3.6      
 3.7      
 3.8      
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มาตราาน ตัศบ่าีี้ 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 28 4 - 1 - 
 
  
    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 ตัวบ่งชี้ 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 = 4.50 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) 
 

- นักศึกษาเรียนระบบทวิภาคี จึงเป็นคนมีวินัย ขยันหมั่นเพียร ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนการท า
กิจกรรมต่างๆอย่างดีและสม่ าเสมอ 

- ครูและบุคลากร ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ด้านวิชาการ เทคนิควิธีการสอน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน  

 
  
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าี้ีได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
  

-  ตัวบ่ งชี้ที่  1 .5 สถานศึกษาส่ งนักศึกษาเข้ าสอบ V-NET แต่ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 

- อย่างไรก็ตามสถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการรองรับในแผนพัฒนาการศึกษาทุกปี และมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้า 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

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 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 36  
คะแนนเฉลี่ย 36/8 = 4.5 ด ี

มาตรฐานที่ 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 
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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 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5/1 = 5 ดมีาก 

มาตรฐานที่ 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 8  
คะแนนเฉลี่ย 8/2 = 4 ดี 

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 = 4.50 ดี 
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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 92.45 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนผู้เรียนเกิดการพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และ
สัมพันธ์กับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.45 
 2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 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 97.00
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 2558 มีเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 75.93 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจาก
วิทยาลัย เทคโนโลยียานยนต์จั ดการสอนนักศึกษ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  (ปวส. )  
จึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป็นรายบุคคลและจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี การบริหารจัดการให้
นักศึกษาแต่ละรุ่นที่รับเข้ามา ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้มากที่สุด เช่น การสอนซ่อมเสริมนักศึกษาผล
การเรียนอ่อนหรือตก พัฒนาครูสอนวิชาค านวณเชิงวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น จากการด าเนินการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า มีเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 75.93 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินร้อยละ  97.93  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 าเร็จการศึกษา 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 ให้จัดท 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
ระดับคุณภาพ 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
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึ กษา 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 ดี 
 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 ดีมาก 
 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 3. การ
บริจาคสื่อด้านยานยนต์มูลค่า 16,252 บาท  เป็นต้น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 
4.43 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 25. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน  
เกณฑก์ารตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้ให้
นักศึกษาชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการเป็น 2 คน ต่อ 1 ชิ้น ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพช่างยนต์ภายใน
วิทยาลัย และบริจาคให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เป็นสื่อการสอนวิชาช่างยนต์  การเผยแพร่
ชิ้นงานของโครงการต่อสาธารณชน ท าโดยใส่ไว้ในเวปไซด์ของวิทยาลัย จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การ
ตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ  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 4.78 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
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.47 จากการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครู บุคลากร และนักศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
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. 47จากการ
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 4.46 จากการด าเนินการ
ดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 31. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ  ดี
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย จากการด าเนินการดังกล่าว เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
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32. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 
7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้
ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ  4  คะแนน  ดี  เกณฑ์การตัดสินจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก   28  ตัวบ่งชี้  

จุดที่ควรพัฒนา 

 1.  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 สถานศึกษาส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แต่ผลการทดสอบ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง 

 2. การจัดประกวด / จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
บุคลากรให้มากขึ้น  

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 1. จัดให้นักศึกษาเข้าสอบ  V-NET  โดยสอนเสริมวิชาชีพช่างยนต์ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  เพ่ือให้ผล
การทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปมีค่าคะแนนที่สูงขึ้น 

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

 3. จัดให้ครูได้เข้าประกวด / จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
ในระดับจังหวัด ภาค หรือระดับประเทศ 
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