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คาํนําคาํนํา  

 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วย “มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา”    ท่ีมีสาระสําคัญในมาตราท่ี 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก มาตรฐานที่ 48 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอมาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก รายงานการประเมินตนเอง (SAR 
: Self Assessment Report) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อรายงาน การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2554 ได้จําแนก รายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ คือ ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
วิชาชีพ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริการวิชาชีพสู่สังคม นวัตกรรมและการ
วิจัย ภาวะผู้นําและการจัดการ และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน รวม 43 ตัวบ่งชี้ โดยจัดทําเป็นบทสรุป 
สําหรับผู้บริหาร การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ และสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  
 

การรายงานการประเมินตนเอง ฉบับน้ีสําเร็จเป็นรูปเล่มได้ เพราะความร่วมมือของ บุคลากรทุกคน 
จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีจนสําเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อเป็น แนวทางต่อไป 

 
 

  

 
             แผนกวิชาช่างยนต์ 
                  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 

 
 

 
 

 
              
 
 
 



ก 

 

คํานํา 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี 2554   (Self Assessment Report : SAR) ของ
แผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ซ่ึงรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี จัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายในของแผนก  7 มาตรฐาน 43 ตัว
บ่งชี้และเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจหลักฐาน เอกสารอ้างอิงต่างๆ ตลอดจนการแสดง
ข้อคิดเห็น การพัฒนา ปรับปรุงของคณะกรรมการผู้ประเมิน  

แผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ขอขอบพระคุณ คณะวิทยากรจากศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ท่ีได้ให้ความรู้ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในคร้ัง
นี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนสถานประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินในคร้ังน้ี  

 

                                                                                            คณะผู้จัดทํา 
                                                                               แผนกวิชาชา่งยนต ์
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สารบัญ 

 

คํานํา             ก 
 
สารบัญ                          ข 
 
บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร                                               ค
                                           
บทที่  1  บทนํา 
 
บทที่  2 สภาพการดําเนินของสถานศึกษา                     
 
บทที่   3 การดําเนินงานแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้                     

มาตรฐานท่ี  1  ผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา                   
มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน        
มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
มาตรฐานท่ี  4  การบริการวชิาชีพสู่สังคม         
มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย        
มาตรฐานท่ี  6   ภาวะผู้นําการจัดการศึกษา                 
มาตรฐานท่ี  7   มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
                

บทที่  4  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต                                                            
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

 

 
บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร 

แผนกวิชาชา่งยนต์   เริ่มเปิดทําการสอนในปีท่ีวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ก่อตั้ง    ในปี
การศึกษา  2541   ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)และเปิดทําการเรียนการสอนใน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)ใน ปีการศึกษา 2547 ในระบบ  และการศึกษานอกระบบ   ( 
ระยะสั้น , สะสมหน่วยกิต )   
               แผนกวิชาช่างยนต์   วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่10 ตําบลดง
สุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  ถนน  รพช. บ้านถํ้า -  ปา่ซาง  ตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  
จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์  56120  โทรศัพท์  0-5448-3410-11 โทรสาร  0-5448-3410 

                         โรงฝึกงานหลัก ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 48 เมตร ใช้จัดการเรียน การสอน
ได้แก่ 
                  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา   งานเครื่องยนต์เล็ก 
                  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา   งานจักรยานยนต ์

   -  พื้นที่ฝึกงานวิชา   งานปรับอากาศรถยนต์ 
   -  พื้นที่ฝึกงานวิชา   งานไฟฟา้รถยนต์ 
   -  พื้นที่ฝึกงานวิชา   งานปรับแต่งเคร่ืองยนต์ 
   -  พื้นที่ฝึกงานวิชา   งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด 
   -  พื้นที่ฝึกงานวิชา   งานเทคโนโลยียานยนต ์
                   -  พื้นที่ใช้งาน         งานบริการและบํารุงรักษารถยนต ์
                   -  พื้นที่ใช้งาน      มุมวิชาการแผนก 
                   -  พื้นที่ใช้งาน      ห้องเคร่ืองมือกลางแผนกวิชาชา่งยนต์ 
                   -  พื้นที่ใช้งาน      ห้องพักครู 

  
สภาพปัจจุบันของแผนกช่างยนต์ 

 ปัจจุบันแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชพีดอกคําใต้  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พ.ศ.2545  (ปรับปรุง  2546 )  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 

 
เป้าหมายของการพัฒนาแผนกช่างยนต์ 

  1.พัฒนาทางดา้นบุคลากรแผนกฯ ซ่ึงจะสนับสนุนทางด้านสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
ฝึก และการสนับสนุนให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
  2.พัฒนาทางดา้นสถานท่ี โดยการปรับปรุงและเพิ่มเติมพื้นท่ีในการเรียน และฝึกงาน
ให้เพียงพอและมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 



ง 

 

  3.พัฒนาทางดา้นนักศึกษา โดยการจัดทําแผนกิจกรรมประจําปี และให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของแผนกฯ เพื่อให้นักศึกษามีความผูกพัน มีความรักในแผนกฯ มีความเคารพครู
อาจารย ์
  4.พัฒนาทางดา้นการเรียนการสอน โดยเน้นให้อาจารย์ผู้สอนสอนตรงตามแผนการ
สอน ตามหลักสูตร และให้มีการพัฒนาทางด้านสื่อการเรียนการสอน 

 



 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.  ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

1.1  ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 
 แผนกวิชาช่างยนต์   เร่ิมเปิดทําการสอนในปีท่ีวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ก่อตั้ง    

ในปีการศึกษา  2541   ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และเปิดทําการเรียนการสอนใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)ใน ปีการศึกษา 2547ในระบบ  และการศึกษานอกระบบ   
( ระยะส้ัน , สะสมหน่วยกิต )   
      1.2   ขนาดและที่ตั้ง 
         แผนกวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่10 ตําบลดง
สุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  ถนน  รพช. บ้านถํ้า -  ป่าซาง  ตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  
จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์  56120  โทรศัพท์  0-5448-3410-11 โทรสาร  0-5448-3410 

1.2.1  โรงฝึกงานหลัก ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 48 เมตร ใช้จัดการเรียน 

การสอนได้แก่ 
         -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเครื่องยนต์ 
         -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานจักรยานยนต ์

  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานปรับอากาศรถยนต์ 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานไฟฟา้รถยนต์ 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเคร่ืองยนต์ดีเซล 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเคร่ืองยนต์แก็สโซลีน 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเคร่ืองล่างยานยนต ์
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานส่งกําลังยานยนต ์
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานทดสอบป๊ัมและหัวฉีด 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเทคโนโลยียานยนต ์
        -    พื้นที่ใช้งาน วิชา  งานบริการและบํารุงรักษารถยนต์ 
        -    พื้นที่ใช้งานวชิา   มุมวิชาการแผนก 
        -    พื้นที่ใช้งาน  ห้องเครื่องมือกลาง 
        -    พื้นที่ใช้งานห้องพักครู 

2.  สภาพปัจจุบันของแผนกช่างยนต์ 
 ปัจจุบันแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พ.ศ.2545  (ปรับปรุง  2546 )  และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 
 
 



 

 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา 

 จํานวนนักเรียนนักศึกษาของแผนกวิชาช่างยนต์ประจําปกีารศึกษา  2554 
 

หลักสูตร 
/ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
ระดับชั้น จํานวน

(คน) ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
หลักสูตร ปวช.       
ประเภทวิชา 
ช่างอุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ เทคนิค 
ยานยนต ์

45 38 38 121 

รวม 45 38 38 121 
หลักสูตร 

/ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

ระดับชั้น จํานวน
(คน) ปวส.1 ปวส.2  

หลักสูตร ปวส.       
ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยาน
ยนต์ 

37 14 - 51 

รวม 37 14 - 51 
รวมทั้งสิ้น (ปวช. และ ปวส.) 37 14 - 51 

 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ บุคลากร 

จํานวนคร-ูอาจารย์ของแผนกวิชาชา่งยนต์ประจาํปีการศึกษา  2554 
 

ประเภทวุฒิ อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ รวม คิดเป็นร้อยละ 
1.  ปริญญาเอก - - - - 
2. ปริญญาโท - - - - 
3. ปริญญาตร ี 3 1 4 100 
4. ต่ํากวา่ปริญญาตร ี - - - - 
 
3.  ผลงานที่ภาคภูมิใจ แผนกวิชาช่างยนต์ 

3.1  รางวัลชนะเลิศ  (ระดับประเทศ)  โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.)  
คร้ังที่ 8 (2551)    ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในสาขาสร้างเสริมสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      (ม.ปลาย)  
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   เม่ือวันที่ 3-5 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และได้ศึกษาดู
งาน  ระหว่างวันท่ี 8 -15 มีนาคม  2552 ท่ีเมืองเมลเบิร์น – แคนเบอรา –ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 



 

โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ร่วมนําเสนอผลงานในสถานที่
ต่างๆ ดังน้ี 

- ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที (NBT) ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที (NBT) กรุงเทพฯ 

- สัมภาษณ์และบันทึกเทป  ช่วง “ข่าวเช้า 7 สี”  กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7   
- ออกรายการสดทางช่องรับสัญญาณดาวเทียมช่อง h+ ของบริษัท ASIA TELEVISION & 

MEDIAที่ STUDIO ตึก ไอทีสแคว หลักสี่ กรุงเทพฯ 
- ร่วมแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2551 เทคโนมาร์ท และอินโน มาร์ท 

2008 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ 
– 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ. ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี 
3.2 รางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ)  การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลงาน

ชุดฝึกการออกตัวจากจุดสตาร์ท รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เม่ือวันท่ี 3 - 4 มิถุนายน 2551  ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 
และนําเสนอผลงานในรายการ “สมรภูมิไอเดีย”  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3  ได้รับรางวัล 10,000 
บาท  

3.3 รางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําปี 
2553 ผลงานชุดประเมินสมรรถนะภาพของนักกีฬา  เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2553 จัดโดย สํานัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

3.4 รางวัลชมเชย (ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา) การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ 
ชุดควบคุมการทํางานของจักรยานยนต์  ประจําปี 2554  ในการประกวดแข่งขันทักษะและ

สิ่งประดิษฐ์ระดับภาคเหนือ เม่ือวันที่ 29  ธันวาคม   2554   
3.5  รางวัลชมเชย (ระดับอาชีวศึกษา) การแข่งขันทักษะเคร่ืองยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 

ประจําปี 2554  ผลงานชุดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์   เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2554  จัดโดย 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

 รางวัลเกียรติยศของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 
 3.6 นายธวัชชัย            เงินบํารุงส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์  ชุดจําลองสถานการณ์ระบบปัญหา
ระบบปรับอากาศรถยนต์  เข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   ระดับชาติ  ประจําปี
การศึกษา 2554    วันที่ 27   ธันวาคม   2554   
 3.7. นายเทวา                แก้วบุญเรืองส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์  ชุดจําลองสถานการณ์ระบบ
ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์  เข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   ระดับชาติ  ประจําปี
การศึกษา 2554    วันที่ 27   ธันวาคม   2554   
 3.8. นายกิตติพงษ์        ราชเนตร์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์  ชุดจําลองสถานการณ์ระบบปัญหา
ระบบปรับอากาศรถยนต์  เข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   ระดับชาติ  ประจําปี
การศึกษา 2554    วันที่ 27   ธันวาคม   2554 



 

 3.9. นายอนุรักษ์  ไชยวุฒิ  ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์  ชุดสาธิตการทํางานของรถจักรยานยนต์   
เข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   ระดับชาติ  ประจําปีการศึกษา 2554    วันที่ 27   
ธันวาคม   2554   
 3.10. นายนัฐพล  ตาคําลือส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์  ชุดสาธิตการทํางานของรถจักรยานยนต์   
เข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   ระดับชาติ  ประจําปีการศึกษา 2554    วันที่ 27   
ธันวาคม   2554   
 3.11. นายวิทวัส  รัตนะวรรณีส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์  ชุดสาธิตการทํางานของรถจักรยานยนต์   
เข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   ระดับชาติ  ประจําปีการศึกษา 2554    วันที่ 27   
ธันวาคม   2554   
 3.12. นายสุจินดา            แพรกระทุม    เข้าร่วมประกวด การแข่งขันเทคโนโลยียามาฮ่า  
ไดละซีล  ประจําปีการศึกษา 2554    วันท่ี 12  กรกฎาคม  2554   
 3.13. นายภูวนัย    ทะเสนเฮด   เข้าร่วมประกวด การแข่งขันเทคโนโลยียามาฮ่า  
ไดละซีล  ประจําปีการศึกษา 2554    วันท่ี 12  กรกฎาคม  2554   
 3.14. นายเทวา                แก้วบุญเรือง   เข้าร่วมประกวด การแข่งขันเทคโนโลยียามาฮ่า  
ไดละซีล  ประจําปีการศึกษา 2554    วันท่ี 12  กรกฎาคม  2554   

 
4.  เป้าหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง   
 เป้าหมายในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ถึงปี
การศึกษา 2555 ซ่ึงจากการระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ได้สรุปประเด็นสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 5. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
 6. ด้านภาวะผู้นําและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร 
 

แผนกวิชาช่างยนต ์  เริ�มเปิดทาํการสอนในปีที�วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใตก่้อตั ง    
ในปีการศึกษา  2541   ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)และเปิดทาํการเรียนการ
สอนใน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั นสูง ( ปวส.)ใน ปีการศึกษา 2547ในระบบ  และ
การศึกษานอกระบบ   ( ระยะสั น , สะสมหน่วยกิต )              

  แผนกวิชาช่างยนต ์  วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ ตั งอยู่เลขที� 69 หมู่10  ตาํบลดง
สุวรรณ  อาํเภอดอกคาํใต ้ ถนน  รพช. บา้นถํ า -  ป่าซาง  ตาํบลดงสุวรรณ  อาํเภอดอกคาํใต ้ 
จงัหวดัพะเยา  รหัสไปรษณีย ์ 56120  โทรศพัท ์ 0-5448-3410-11 โทรสาร  0-5448-3410
พื นที�ประกอบดว้ย โรงฝึกงานหลกั ขนาด กวา้ง 20 เมตร ยาว 48 เมตร ใชจ้ดัการเรียนการ
สอนไดแ้ก่ 

        
        -    พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเครื่องยนต์ 
         -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานจักรยานยนต ์

  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานปรับอากาศรถยนต์ 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานไฟฟา้รถยนต์ 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเคร่ืองยนต์ดีเซล 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเคร่ืองยนต์แก็สโซลีน 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเคร่ืองล่างยานยนต์ 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานส่งกําลังยานยนต ์
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานทดสอบป๊ัมและหัวฉีด 
  -   พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเทคโนโลยียานยนต ์
        -    พื้นที่ใช้งาน วิชา  งานบริการและบํารุงรักษารถยนต์ 
        -    พื้นที่ใช้งานวชิา   มุมวิชาการแผนก 
        -    พื้นที่ใช้งาน  ห้องเครื่องมือกลาง 
        -    พื้นที่ใช้งานห้องพักครู 

 
  สภาพปัจจุบันของแผนกช่างยนต์ 
 ปัจจุบันแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พ.ศ.2545  (ปรับปรุง  2546 )  และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 

 
 
 



 

เป้าหมายของการพัฒนาแผนกช่างยนต์ 
  1.พัฒนาทางดา้นบุคลากรแผนกฯ ซ่ึงจะสนับสนุนทางด้านสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
ฝึก และการสนับสนุนให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
  2.พัฒนาทางดา้นสถานท่ี โดยการปรับปรุงและเพิ่มเติมพื้นท่ีในการเรียน และฝึกงาน
ให้เพียงพอและมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 
  3.พัฒนาทางดา้นนักศึกษา โดยการจัดทําแผนกิจกรรมประจําปี และให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของแผนกฯ เพื่อให้นักศึกษามีความผูกพัน มีความรักในแผนกฯ มีความเคารพครู
อาจารย ์
  4.พัฒนาทางดา้นการเรียนการสอน โดยเน้นให้อาจารย์ผู้สอนสอนตรงตามแผนการ
สอน ตามหลักสูตร และให้มีการพัฒนาทางด้านสื่อการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  2 

สภาพการดําเนินของสถานศึกษา 
1.  วิสัยทัศน์ของแผนกช่างยนต์ 
 มุ่งม่ันจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ รู้เท่าทันเทคโนโลยีปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.  ปรัชญาการจัดการศึกษาของแผนกช่างยนต์ 
 “ คิดเป็น  ทําเป็น    มีคุณธรรม   ผู้นําเทคโนโลยี ” 
3.  พันธ์กิจของแผนกช่างยนต์ 
            1. จัดการเรียน การสอนแบบมุ้งเน้นสมถรรถนะอาชีพ 
 2.ยึดหลักการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.บริการวิชาชีพให้กับชุมชน 
 4. สนองนโยบายภาครัฐ 
 
4. แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนา  
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้ 
 
เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ 
1. ด้านการพัฒนา
ผู้เรียนและผู้สําเร็จ
การศึกษาวชิาชีพ 
สาขาวิชาชพีชา่งยนต ์
 
 
 

• พัฒนาผู้เรียนให้ความรู้และทักษะวิชาชพีตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชพีได้อย่างเหมาะสม 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชพี  การมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีด ี

• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวชิาชีพ และหลักสูตร
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือ
หน่วยงานพึงพอใจ 

 



 

 

2. ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 
สาขางานยานยนต ์
 

• ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

• จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

• จัดสถานที่เรียน สถานที่  ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 

• จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  

• พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

• ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ด้านวิชาชีพ
ช่างยนต์ 
 

• จัดทําระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
• จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ ์
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. ด้านการบริการ
วิชาชีพสูส่ังคม ต่อ
แผนกวิชาชา่งยนต์  
 

• บริการวิชาชพีที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง 

• จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด 

 
 

เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ 
5. ด้านการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัย 
  
 

• ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  
และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาต ิ

• จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ์ 
งานวิจัย  และโครงงานท่ีนาํไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาต ิ



 

 

• จัดการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย   และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ 

6. ด้านภาวะผู้นําและ
การจัดการ ต่อการ
จัดการเรียน การสอน
แผนกวิชาชา่งยนต์  

 

• ใช้ภาวะผู้นาํและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

• จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพี  

• จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

 
5. ระบบโครงสร้างบริหาร 
 แผนกวิชาช่างยนต์ได้ใช้หลักของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน    โดยยึดหลักธรรม
มา - ภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ
และปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงสร้าง
การบริหารงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
(แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของแผนกช่างยนต์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ลักษณะของการบริหารงาน 

แผนกช่างยนต์ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยได้ดําเนินการท่ีเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 7 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

นายสมคิด    จีนจรรยา 

ผูอ้าํนวยการฯ 

ฝ่ายวชิาการแผนกฯ 

นายอุบล   ฟคูาํมี 

กิจกรรมแผนกฯ 

นายอรรถพล หลา้สมบรูณ์ 
บญัชีพสัดุแผนกฯ 

นายมนตรี  แกว้มาเมือง 

นายประสิทธิ,   สุโข 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 

นายประพนัธ์  ธรรมรส 

หวัหนา้แผนกวิชาช่างยนต ์

ธุรการแผนกฯ 

นายเชิดศกัดิ,  ใจยาบุตร 



 

 

 3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 5. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย  
 6. ด้านภาวะผู้นําและการจัดการ 
 7. ด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 
7. การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 วิธีการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กําหนด 

1. การวางแผนงานของแผนกช่างยนต์ ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแผนกช่างยนต์ ทั้งน้ีแผนกช่าง
ยนต์และชุมชนมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานว่าต้องมีการให้เกิด
สัมฤทธิผลในด้านใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการ
วางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสร้าง เพื่อนําการปฏิบัติโดยผู้เก่ียวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ 
ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม 

2. การนําแผนสู่การปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการ
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด และมีการรายงาน
ผลความก้าวหน้าท้ังที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดการประชุม 

3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
แผนกช่างยนต์มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานและ
รายงานผลต่อที่ประชุม 

4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเป็นรายงานการ
ประเมิน ตนเอง เผยแพร่ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเก่ียวกับ
การวางแผนพัฒนาแผนกช่างยนต์ต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมี
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะให้ผู้ที่เก่ียวข้องจัดทําแผนพัฒนา 
ปรับปรุง โดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรท่ีใช้ในการ
ดําเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวจะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาและขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการ
ดําเนินงานและต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่   3 
การดําเนินงานแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 

มาตรฐานที่  1   ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ข้อกําหนด  1   สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาในเร่ือง 
ข้อกําหนดที่  1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ  
                            สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
ตัวบ่งชี้  1     ร้อยละของผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี 

ความตระหนัก    (  Awareness )    
 

 แผนกวิชาช่างยนต์มีการวางแผนการร่วมกันและจัดการประชุม เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน  และให้ทุกฝ่ายได้
ร่วมกันคิดระดมสมองในการกําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ  ซ่ึง
ผลจากการประชุมและระดมสมอง  วิทยาลัยฯมีโครงการ / กิจกรรมเกิดข้ึน  เช่น  จัด โครงการวิจัยในชั้น
เรียน  จัดโครงการพานักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  จัดโครงการนิเทศครูผู้สอน  
โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครู    ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน 
การจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณการ   จัดทําแบบมอบหมายงานในแต่ละภาคเรียน  ส่งเสริมให้มีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา  โดยครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดําเนินการ   จัด
โครงการการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษา โครงการติดตามผลการเรียนนักศึกษา ท่ีมีผลการเรียนตํ่า
กว่าเกณฑ์  โครงการการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน  ให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาผลการเรียนต่ํากว่า
เกณฑ์ 

วิธีการดําเนินการ    (  Attempt  ) 
 

 แผนกวิชาช่างยนต์ ได้นําโครงการ / กิจกรรมท่ีร่วมกันระดมสมองเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  และได้ดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ ครูผู้สอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนในแต่ละรายวิชา  แผนก
วิชาได้นําพานักศึกษาใหม่ศึกษาดูงาน  ณ  สถานประกอบการ   มีการนิเทศครูผู้สอน และประเมิน
คุณภาพการสอนของครูโดยฝ่ายวิชาการ  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน 
มีการจัดการสอนเป็นชิ้นงาน สอนเป็นโครงการ   ครูผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละ
รายวิชา  และฝ่ายวิชาการกําหนดให้ครูผู้สอนปฏิบัติงาน/และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน   ฝ่ายวิชาการกําหนดให้ครูผู้สอนรายงานการขาดเรียนของนักศึกษา  เพื่อฝ่ายวิชาการจะได้
แจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ปกครองทราบ   งานวัดผลได้สํารวจผลการเรียนนักศึกษาท่ีผลการเรียนต่ํากว่า
เกณฑ์ประกาศให้นักศึกษาทราบและประชุมผู้ปกครองดําเนินการแก้ผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนภาค
เรียนฤดูร้อน   
 
 
 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพ   (  Achievement  )   
 จํานวนของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี 
 

 
ลําดับ
ที่ 

 
ระดับชั้น
เรียน 

 
สาขางาน 

จํานวนท่ีลงทะเบียน
เรียนท้ังหมด 

จํานวนที่ผา่น
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

1. ปวช.1 ยานยนต ์ 45 26 57.77 % 
2. ปวช.2 ยานยนต ์ 38 24 63.15 % 
3. ปวช.3 ยานยนต ์ 38 17 44.73 % 

รวม    
4. ปวส.1 เทคนิคยานยนต์ 37 20  54.05  % 
5. ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ 14 10    71.42  % 

รวม 142 97 58.29 
รวมทั้งส้ิน 142 97 58.29 

 
สรุป :    ในปีการศึกษา  2554  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้น 

ปีระดับ  ปวช.   คิดเป็นร้อยละ  55.21  % 
        :  ในปีการศึกษา  2554  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้น

ปีระดับ  ปวส.   คิดเป็นร้อยละ  62.50  %  
        :  ในปีการศึกษา  2554  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในทุก

ระดับชั้นปี  รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ  58.85 % 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่  1   ระดับ  ปวช. 
 อยู่ในระดับ        �      ดี  (มากกว่าร้อยละ 74)       
    �     พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        

� /  ปรับปรุง ( น้อยกว่าร้อยละ 60 ) 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่  1   ระดับ  ปวส. 
 อยู่ในระดับ        �    ดี (มากกว่าร้อยละ 74)       
             �    พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        

� /  ปรับปรุง ( น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่  1  ทุกระดับ   
 อยู่ในระดับ        �     ดี (มากกว่าร้อยละ 74)       
             �     พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        
    �   / ปรับปรุง ( น้อยกว่ารอ้ยละ 60) 
 

หมายเหตุ      ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี  ยึดตามจํานวนนักศึกษาผา่นข้ึนไปในระดับชั้น
ของแต่ละชั้นปี โดยดุลพินิจของสถานศึกษา 
 



 

 

ตัวบ่งชี้   2  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน 
 

ความตระหนัก    (  Awareness  ) 
  แผนกวิชาช่างยนต์  ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา  2554   ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  1  สาขา
งาน  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน  1  สาขางาน   

 

การดําเนินงาน    (Attempt )   
  แผนกวิชาช่างยนต์  ดําเนินการ  เปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ใน

ระดับ  ปวส.  โดยให้มีการยื่นคําร้องขอประเมินเบื้องต้นและประเมินประสบการณ์  ตามสาขางาน  มีการ
จัดให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายกลุ่มและรายรายบุคคล   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชา  จัดกิจกรรมการวัดผลประเมิน   

 
ผลการดําเนินงาน     (Achievement)   

  

ระดับ 
สาขางาน จํานวนผู้เรียนที่

ยื่นคําร้อง
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
ปวส.1,2 เทคนิคยานยนต์ 24 18 75  % 

รวม 24 18  75 % 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 2   
 อยู่ในระดับ      �   ดี (มากกว่าร้อยละ 74)       
   �   พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        
   �   ปรับปรุง ( น้อยกว่าร้อยละ 60 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตราที่   1      ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ข้อกําหนด 1.2  ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ในงาน อาชีพได้ 
ตัวบ่งชี้   3  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้ 

แก้ปัญหา ในการ ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
ความตระหนัก    (  Awareness  ) 

  ฝ่ายวิชาการ  จัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนโดยมอบหมายให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาโครงงาน/โครงการในแต่ละแผนกชั้นปี  และการสอนเป็นชิ้นงาน โครงการ    นอกจากนี้ได้   
ส่งเสริมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ( อศจ.) สถานศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับชาติ  
การดําเนินงาน    (Attempt )   

  กําหนดให้ทุกสาขาวิชา/แผนกวิชาที่มีผลงานที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน การประดิษฐ์คิดค้น
โดยนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาได้สนับสนุน   ส่งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดใน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ  
 

ผลการดําเนินงาน     (Achievement)   
  

ระดับชั้น 
จํานวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

ผู้เรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัย 
โครงงาน โครงการวิชาชีพ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปวช. 1 45 26 57.77 
ปวช. 2 38 24 63.15 
ปวช. 3 38 17 44.73 

รวมระดับ ปวช.    
ปวส. 1 37 20 54.05 
ปวส. 2 14 10 71.42 

รวมระดับ ปวส.   58.29 
รวมทั้งหมด 142 97 58.29 

 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 3   
 อยู่ในระดับ         �   ดี (มากกว่าร้อยละ 74)       
     �   พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        
     � /  ปรับปรุง ( น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ) 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ข้อกําหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ ในการสื่อสารด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ 
ความตระหนัก (Awareness) 
   
  แผนกช่างยนต์ ได้มีนโยบายสง่เสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นปี ได้มีพื้น
ฐานความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเนื้อหาทักษะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เพื่อสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนรายวชิาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศมีวิธีการหลากหลายด้วยกัน เช่น กิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมนอกห้องเรียน 

- การแข่งขันทักษะการอ่านทักษะภาษาไทย ได้แก่ การอ่านพระบรมราโชวาท และ
การเล่านิทานพื้นบ้าน, การแข่งขันทักษะการร้องเพลงลูกทุ่ง และเพลงสตริง 

- บัตรสมาชิกชมรมภาษาอังกฤษ, Resume, Application Form, Cooking (CD), 
Report 

 
การดําเนินงาน (Attempt) 
 

ครูผู้สอนประจํารายวิชาภาษาไทยได้มอบหมายชิ้นงานโดยจดัการเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านทิานพื้นบ้าน การเขียนเรียงความ การเขียนประเภทต่างๆ แต่งกลอน อ่าน
ทํานองเสนาะ เป็นต้น   
  ครูผู้สอนประจํารายวิชาภาษาต่างประเทศได้มอบหมายชิ้นงานโดยจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่างๆ เช่น การทํานามบัตร การจองที่พักออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน เป็นต้น 
 
ผลการดําเนินงาน (Achievement) 
 

ระดับชั้น 
จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

ผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง พูด 
อ่าน 

และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช.1 45 26 57.77 
ปวช.2 38 24 63.15 
ปวช.3 38 17 44.73 
รวมระดับช้ัน ปวช.    

ปวส.1 37 20 54.05 
ปวส.2 14 10 71.42 
รวมระดับช้ัน ปวส.    
รวมจํานวนทั้งสิ้น 142 97 58.29 



 

 

 
  
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
 
 อยู่ในระดับ � ดี (มากกว่าร้อยละ 74) 

� พอใช้ (ร้อยละ 60-74) 
� /  ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานที่ 1       ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ข้อกําหนดที่ 1.4   ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า 
      และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้    5   ร้อยละของผู้เรียนทีมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น 
         ในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
ความตระหนัก (Awareness)    

ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวางแผน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน จัดทํารายงานการศึกษาค้นคว้า
ทาง Internet โดยจัดตารางการเข้าใช้ห้อง Internet ให้กับนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับชั้นปี 
การดําเนินการ  (Attempt )   

ครูผู้สอน มอบหมายให้นักเรียน นักศึกษา ดําเนินการ ทํารายงานโดยการค้นคว้าทาง Internet 
และแจ้งตารางการเข้าใช้ห้อง Internet ให้ นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละระดับชั้นปี 
ผลประเมินคุณภาพ (Achievement )     
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการศึกษาค้นคว้า และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ระดับชั้น 
จํานวนผู้เรียน

ท้ังหมด 

ผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชพี เช่น Internet 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช.1 45 26 55.70 
ปวช.2 38 24 63.15 
ปวช.3 38 17 44.73 

รวมระดับ ปวช.    
ปวส.1 37 20 54.05 
ปวส.2 14 10 71.42 

รวมระดับ ปวส.    
รวมท้ังสิ้น 142 97 58.29 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  5   
 อยู่ในระดับ      ����  ดี (มากกว่าร้อยละ 74)       
   ���� พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        
   ����  / ปรับปรุง ( น้อยกว่าร้อยละ 60 ) 
 
มาตรฐานที่  1   ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ข้อกําหนด  1.5  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ 

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ตัวบ่งชี้  6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี
 



 

 

ความตระหนัก  (Awareness) 
                   ในสาขางานกิจกรรม  ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ให้มี
ความเห็นตรงกันโดยยึดจุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรมหรือโครงการเป็นหลัก  ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการ
ต่าง ๆ เช่น 
  1.  อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
  2.  โครงการพิธีวันไหว้ครู ประจําปีการศึกษา  2554  
  3.  โครงการปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ 
  4.  โครงการทัศนศึกษาดูงาน ด้านศิลป  และ วัฒนธรรม ในจังหวัดพะเยา 
  5.  โครงการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
  6.  โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
  7.  โครงการวันวิสขบูชา 
  8.  โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ 
  9.  โครงการอบรมมารยาทไทย 

           10.  โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํ้าฝน 
           11.  โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรมไทย 
           12.  กิจกรรมวันมาฆบูชา (นักศึกษาเทียบโอน)  
           13.  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
           14.  กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา 
           15.  ตรวจสารเสพติด ในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554  ทุกคน 
           16.  โครงการเกษตรชีววิถีเพื่อการยั่งยืนอย่างพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ    
                   พอเพียง กิจกรรม ฝึกอบรม การเลี้ยงผึ้ง 
           17.  โครงการเข้าร่วมจัดประเพณีวันลอยกระทง 
  18.  กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
  19.  กิจกรรมเข้าร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช 
  20.  กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
  21.  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ       
 
การดําเนินการ  (Attempt) 
                   ในสาขางานกิจกรรม  ได้ดําเนินงานตามจุดมุ่งหมายของโครงการ  ตามลําดับข้ัน
การทํางานของแต่ละโครงการซ่ึงมีจุดมุ่งหมายและวิธีดําเนินงานท่ีแตกต่างกัน  บางโครงการได้
เชิญวิทยากรท่ีมีความถนัดเฉพาะทางมาอบรมให้ความรู้  บางโครงการต้องดําเนินการนอก
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพ  (Achievement) 
                   ร้อยละของผู้ เรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ปีการศึกษา  2554  ดังตารางต่อไปน้ี 
 

 

ระดับช้ัน 
จํานวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปวช.  1 45 26 57.77 
ปวช.  2 38 24 63.15 
ปวช.  3 38 17 44.73 
รวมปวช.    
ปวส.  1 37 20 54.05 
ปวส.  2 14 10 71.42 
รวมปวส.    
รวม 142 97 58.29 

 
นักเรียน  นักศึกษา  ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม  คิดเป็นร้อยละ  58.29 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  6 
                   อยู่ในระดับ           �  ดี      (มากกว่าร้อยละ  80) 
  � พอใช้       (ร้อยระ  75-80) 

� / ปรับปรุง  (น้อยกว่าร้อยละ  75) 
 
*หมายเหตุจํานวนผู้เรียนท้ังหมดไม่คิดรวมนักเรียนในเรือนจําและนักศึกษาเทียบโอนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  1   ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ข้อกําหนดที่  1.6   ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผู้สาํเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้     7     ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
ความตระหนัก  ( Awareness  ) 
 
 แผนกช่างยนต์ มีการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆท่ีพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาให้กับทุกฝ่ายได้รับทราบและร่วมกันคิดระดมสมองในการกําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีต้องการ  ซ่ึงผลจากการประชุมและระดมสมอง  วิทยาลัยฯมีโครงการ / กิจกรรม
เกิดข้ึน  เช่น  การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละรายวิชา  จัด โครงการวิจัยในชั้นเรียน  จัดให้
นักศึกษาแต่ละสาขางานออกฝึกงานในรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ  จัดโครงการนิเทศครูผู้สอน  
โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครู    ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน      
ส่งเสริมให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา  โดยครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการเป็น
ผู้ดําเนินการ   จัดโครงการการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษา จัดกิจกรรมสํารวจรายวิชาที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์  จัดโครงการการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน  ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาตามกําหนด 

วิธีการดําเนินการ  ( Attempt  )  
 
 แผนกช่างยนต์ ได้นําโครงการ / กิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีไปดําเนินการ  
ดังนี้ ครูผู้สอนทุกคนได้จัดทํา  วิจัยในชั้นเรียน  แผนกวิชาได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 (ปวช.) ออกฝึกงาน
ในสถานประกอบการ  มีการนิเทศครูผู้สอนในแต่ละภาคเรียน และประเมินคุณภาพการสอนของครูโดย
ฝ่ายวิชาการ  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน มีการจัดการสอนเป็น
ชิ้นงาน สอนเป็นโครงการ   ครูผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชาและฝ่าย
วิชาการกําหนดรายงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน  ฝ่ายวิชาการกําหนดให้ครูผู้สอนรายงานการขาดเรียนของ
นักศึกษา     เพื่อฝ่ายวิชาการจะได้แจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามการขาดเรียนของนักเรียน   และ
ผู้ปกครองทราบ    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดให้อาจารย์ท่ีปรึกษารายงานการพบปะ
นักศึกษาทุก ๆ เดือน   งานทะเบียนสํารวจผลการเรียนนักศึกษาที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์แล้ว
ดําเนินการแก้ผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน  

 

 

 

 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement  )   
 
แผนกระดับช้ัน 

ปวช.3 
จํานวนทั้งหมด ผู้สําเร็จการศึกษา คิดเป็น 

ร้อยละ 
ยานยนต์ 38 17 44.73 

รวม 38 17 44.73 
 
สรุป    ในปีการศึกษา  2554  ผู้เรียน  ระดับ  ปวช.3 และ   สําเร็จการศึกษา  จํานวน  17   คน  คิด
เป็นร้อยละ  44. 73 %  สาเหตุที่ทําให้จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 มีน้อย  เนื่องจาก 
นักเรียน นักศึกษา ส่วนหนึ่งไม่มาเรียน แต่ยังคงสภาพนักเรียน นักศึกษาไว้ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  7     
 อยู่ในระดับ        ����   ดี (มากกว่าร้อยละ 74)       
     ����   พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        
     ����   / ปรับปรุง ( น้อยกว่าร้อยละ 60 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้     8    ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ความตระหนัก  ( Awareness  ) 
 

 แผนกช่างยนต์ มีการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆท่ีพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาให้กับทุกฝ่ายได้รับทราบและร่วมกันคิดระดมสมองในการกําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ  ซ่ึงผลจากการประชุมและระดมสมอง  แผนกช่างยนต์ มีโครงการ / 
กิจกรรมเกิดข้ึน  เช่น  การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละรายวิชา  จัด โครงการวิจัยในชั้นเรียน  
จัดให้นักศึกษาแต่ละสาขางานออกฝึกงานในรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ  จัดโครงการนิเทศ
ครูผู้สอน  โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครู    ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของ
ครูผู้สอน      ส่งเสริมให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา  โดยครูผู้สอนและฝ่าย
วิชาการเป็นผู้ดําเนินการ   จัดโครงการการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษา จัดกิจกรรมสํารวจรายวิชา
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์  จัดโครงการการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน  ให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาตามกําหนด 

วิธีการดําเนินการ  ( Attempt  )  
 
 แผนกช่างยนต์ ได้นําโครงการ / กิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีไปดําเนินการ  
ดังนี้ ครูผู้สอนทุกคนได้จัดทํา  วิจัยในชั้นเรียน  แผนกวิชาได้จัดให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (ปวส.) ออกฝึกงาน
ในสถานประกอบการ  มีการนิเทศครูผู้สอนในแต่ละภาคเรียน และประเมินคุณภาพการสอนของครูโดย
ฝ่ายวิชาการ  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของครูผู้สอน มีการจัดการสอนเป็น
ชิ้นงาน สอนเป็นโครงการ   ครูผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชาและฝ่าย
วิชาการกําหนดรายงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน  ฝ่ายวิชาการกําหนดให้ครูผู้สอนรายงานการขาดเรียนของ
นักศึกษา     เพื่อฝ่ายวิชาการจะได้แจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามการขาดเรียนของนักเรียน   และ
ผู้ปกครองทราบ    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการพบปะ
นักศึกษาทุก ๆ เดือน   งานทะเบียนสํารวจผลการเรียนนักศึกษาที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์แล้ว
ดําเนินการแก้ผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน 

ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement  )   
 

แผนกระดับชั้น 
ปวส. 

จํานวนทั้งหมด ผู้สําเร็จการศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 

เทคนิคยานยนต์ 14 10 71.42 
รวม 14 10 71.42 

 



 

 

สรุป    ในปีการศึกษา  2554  ผู้เรียน  ระดับ  ปวส.2  สําเร็จการศึกษา  จํานวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ  
71.42 %  สาเหตุที่ทําให้จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 มีน้อย  เนื่องจาก นักเรียน 
นักศึกษา ส่วนหนึ่งไม่มาเรียน แต่ยังรักษาสภาพ นักเรียน นักศึกษาไว้ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  8     
 อยู่ในระดับ      ����    ดี (มากกว่าร้อยละ 74)       
   ���� / พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        
   ����   ปรับปรุง ( น้อยกว่าร้อยละ 60 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้     9   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ตามประเภทวิชา  สาขาวิชาและสาขางาน 
 

ความตระหนัก  ( Awareness  ) 
 แผนกช่างยนต์ ได้รับแจ้งจาก วิทยาลัยฯให้ประชุมแผนกและฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง   เก่ียวกับหลักสูตร
ท่ีได้กําหนดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นปีที่  3  โดยวิทยาลัยฯจะใช้แบบทดสอบและแบบประเมินผลของ อาชีวศึกษาจังหวัด   
 

วิธีการดําเนินการ   ( Attempt  )  
 ฝ่ายวิชาการ  ดําเนินการโดยมอบหมายให้แผนกวิชาประสานงานในการจัดทําและจัดพิมพ์
ข้อสอบและแบบประเมินผลร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัด  โดยพิจารณาจากหลักสูตรตามสาขาวิชาภายใต้
การกํากับ และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  อาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 
 รายงานผลการประเมินต่องานวัดผลประเมินผล  จัดทําประกาศและจัดพิมพ์เกียรติบัตร  สําหรับ
นักเรียนผู้ผ่านการทดสอบ  ให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลงนามรับรอง 
 
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   

จัดดําเนินการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนระดับ  ปวช.3   โดยใช้เกณฑ์ผ่านการ
ประเมินผลคะแนนรวมเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  60    มีนักเรียน  นักศึกษา  ปวช.3    เข้าสอบและ
สอบผ่าน  ดังนี้ 

สาขางาน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด 

จํานวนผู้เข้ารับ
การประเมิน

มาตรฐานวิชาชพี 

จํานวนผูผ้า่นการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ร้อยละจํานวนผู้
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชพี 

ยานยนต์ 38 17 17 44.73 
รวม 38 17 17 44.73 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   1    ตัวบ่งชี้ที่  9     
 อยู่ในระดับ      ����   ดี (มากกว่าร้อยละ 74)       
   ����   พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        

� / ปรับปรงุ ( น้อยกว่าร้อยละ 60 )  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้     10   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ตามประเภทวิชา  สาขาวิชาและ
สาขางาน 
ความตระหนัก  ( Awareness  ) 
 แผนกช่างยนต์ ได้รับแจ้งจาก วิทยาลัยฯให้ประชุมแผนกและฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง   เก่ียวกับหลักสูตร
ท่ีได้กําหนดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ช้ันปีท่ี  2  โดยแผนกช่างยนต์ จะใช้แบบทดสอบและแบบประเมินผลของ อาชีวศึกษาจังหวัด   
วิธีการดําเนินการ   ( Attempt  )  
 ฝ่ายวิชาการ  ดําเนินการโดยมอบหมายให้แผนกวิชาประสานงานในการจัดทําและจัดพิมพ์
ข้อสอบและแบบประเมินผลร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัด  โดยพิจารณาจากหลักสูตรตามสาขาวิชาภายใต้
การกํากับ และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  อาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 
 รายงานผลการประเมินต่องานวัดผลประเมินผล  จัดทําประกาศและจัดพิมพ์เกียรติบัตร  สําหรับ
นักเรียนผู้ผ่านการทดสอบ  ให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลงนามรับรอง 
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   

จัดดําเนินการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนระดับ  ปวส.2   โดยใช้เกณฑ์ผ่านการ
ประเมินผลคะแนนรวมเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  60    มีนักเรียน  นักศึกษา  ปวส.2    เข้าสอบและ
สอบผ่าน  ดังนี้ 

 

สาขางาน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เข้ารับ
การประเมิน

มาตรฐานวิชาชพี 

จํานวนผูผ้า่นการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ร้อยละจํานวนผู้
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชพี 

เทคนิคยานยนต์ 14 10 14 71.42 
รวม 14 10 14 71.42 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   1    ตัวบ่งชี้ที่  10     
 อยู่ในระดับ      ����ดี (มากกว่าร้อยละ 74)       
   ���� พอใช้ ( ร้อยละ 60-74)        
   ����  ปรับปรุง ( น้อยกว่าร้อยละ 60 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ข้อกําหนดที่ 1.7  ความรู้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
อิสระ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกช่างยนต์ ได้กําหนดเป้าหมายของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตามสาขาวิชาและ
สาขางานเก่ียวกับการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี งานแนะ
แนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการปัจฉิมนิเทศ  
ให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ก่อนจบการศึกษา ในปีการศึกษา  2554  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  จากน้ัน  ได้ดําเนินโครงการ  ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา  โดยสอบถามจากกลุ่มเพื่อน ครูที่
ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาต่างๆหรือผู้ใกล้ชิด เพื่อติดตามผลการศึกษาต่อและการเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการต่างๆ  เป็นต้น 
 
การดําเนินงาน (Attempt) 
 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดําเนินการสอบถาม
เพื่อน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ หรือผู้ปกครอง จากน้ันแจ้งผู้ปกครองและสถานประกอบการ
ทราบเร่ือง การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554  พร้อมตอบแบบสอบถามกลับมายัง
วิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการสรุปผลการดําเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงาน (Achievement) 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ  
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

 

 
 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา
ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ  87.39 %  อยู่ในระดับ ดี 
 

ระดับชั้น/ระบบ
ปกต ิ

จํานวนผู้จบ
การศึกษา 
ปีการศึกษา 
2553 

ศึกษาต่อ (คน) ทํางาน (คน) ไม่ระบุ (คน) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ปวช. 3 
ช่างยนต์ 

17 10 58.82 5 29.41 2 11.76 

ปวส. 2 
เทคนิคยานยนต์ 

14 4 28.57 9 64.28 1 7.14 

รวม 31 14 87.39 14 93.69 3 18.90 



 

 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 11 
 อยู่ในระดับ � / ดี (มากกว่าร้อยละ 59) 
   � พอใช้ (ร้อยละ 50-59) 
   � ปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 50)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
ข้อกําหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
 แผนกช่างยนต์ ได้จัดทําโครงการติดตามและสํารวจผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2554  ที่ได้
งานทําในสถานประกอบการ เพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ด้านความรู้  ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัยความซ่ือสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยัน ความอดทน มนุษยสัมพันธ์ 
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและ สิ่งเสพติด เป็นต้น เพื่อนําผลมาปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษาต่อไป 
 

การดําเนินงาน (Attempt) 
 แผนกช่างยนต์ ได้ดําเนินการสํารวจและขอความร่วมมือจากสถานประกอบการต่างๆ หรือ
ผู้เก่ียวข้องที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชา และ
สาขางาน ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ และนําผลสํารวจมาสรุปผลประเมินผล  เพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในปีต่อไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 แผนกช่างยนต์ ได้ดําเนินการติดตามผลประเมินผลสําเร็จการศึกษาจากการสํารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม 

รายนามสถานประกอบการที่ประเมินผู้สําเร็จการศึกษา 
 
ที่ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่/โทรศัพท์ติดต่อ 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปิน เลขท่ี 179 หมู่ที่ 3 ตําบลบา้นปิน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัด

พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120 
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028   
E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th 

2. สํานักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สํานักงานขนส่งจังหวัดพะเยา 529 หมู่ 11 ถนนศูนย์
ราชการ ตาํบลบา้นต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา  56000 
โทร: 054-431111 แฟกซ์: 054-481909      
อีเมล์: phayao@dlt.go.th 

3. ตรวจสภาพรถเอกชน   262  ม.  3  ต.เชียงบาน  อ.เชียงคํา  จ.พะเยา  56110 
4. แขวงการทางจังหวัดพะเยา  แขวงการทางพะเยา  



 

 

ถ.พหโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์ 0-5443-1076 โทรสาร 0-5443-1190  email : 
info@phayao-hd.net 

5. องค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ หมู่ 8 ถนนพะเยา - 
เชียงคํา ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
56120 
โทรศัพท์ 054 - 425136 โทรสาร 054 425711 E-mail 
admin@dongsuwan.go.th 

6. เทศบาลตําบลดงเจน ตําบลดงเจน ก่ิงอําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 
โทรศัพท์ 0-5442-2973 

7 เจนการชา่ง 105 ม.10 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา  56120 
8 พ.การช่าง ต.บ้านถํ้า อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา  56120 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลสํารวจระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
ประจาํปีการศึกษา 2554 

 
ที่ รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ (5 ระดับ) 
1. คุณธรรม จริยธรรม 4.67 4 
2. การตรงต่อเวลา 4.58 4 
3. ความรับผิดชอบ 4.27 4 
4. ความขยัน 4.63 4 
5. ความอดทน 4.70 3 
6. ความซ่ือสัตย์สุจริต 4.38 4 
7. ความเชื่อม่ันในตนเอง 4.53 3 
8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.55 3 
9. ความมีระเบียบวินัย 4.80 4 
10. การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 4.67 4 
11. มีสัมมาคารวะและอ่อนน้อมถ่อมตน 4.93 4 
12. มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา กรุณา 4.80 4 
13. มีความรู้ความสามารถในงานอาชีพท่ี

ปฏิบัติ 
4.65 3 

14. มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

4.25 3 

15. ความรู้ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 4.27 3 
 
 
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 คิดเป็น
ร้อยละ  ....4.58........ อยู่ในระดับ .......ดี........... 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 12 
 อยู่ในระดับ � ดี (4.00-5.00) 
   � พอใช้ (3.50-3.99) 
   � ปรับปรุง (1.00-3.49)  



 

 

มาตรฐานที่  2    หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ข้อกําหนด  2     สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ี 
ข้อกําหนด  2.1  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งชี้  13       ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
 

ความตระหนัก   (  Awareness  ) 
 แผนกช่างยนต์ จัดให้มีการพฒันาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการและสถานศึกษา  ทุกหลักสูตร 
 

การดําเนินงาน    (  Attempt  ) 
 1.  สาขางานประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ   ในเรื่องของการส่งนักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ  และรับนักศึกษาในสถานประกอบการเข้ามาเรียนในสถานศึกษาโดยเรียนใน
รูปแบบการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  และกําหนดสมรรถนะที่ต้องเกิดกับผู้เรียนในรายวิชา
ที่เรียนกับสถานประกอบการ  และรูปแบบการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
 2.  สาขางานแต่ละสาขาจัดทําแผนการเรียนแบบฐานสมรรถนะ  จํานวน  5  หลักสูตร 
 3.  จัดส่งผู้เรียนเข้าเรียนในสถานประกอบการตามที่วางไว้  และจัดให้ครูไปนิเทศการเรียน
สําหรับนักศึกษาการเรียนรูปแบบปกติ และเทียบโอนรายวิชาให้กับนักศึกษาการเรียนรูปแบบเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์   
 4.  สอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาท่ีเรียนในสถานประกอบการ 
 5.  นําผลการสอบถามมาปรับปรุงหลักสูตร  และแผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังน้ี 
 

สาขา 
จํานวน 

รายวชิาที่
เปิดสอน 

การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิจารณาจาก สรุปคุณภาพ 

ข้อมูลความ
ต้องการของ

สถาน
ประกอบการ 

สอดคล้องกับ
ความต้องการ

ของ
ตลาดแรงงาน

และชุมชน 

รายงาน
การ

ประเมิน
หลักสูตร 

รายงาน
การนําผล

การ
ประเมินไป

ใช้ 

ครบ
ท้ัง  

4 ข้อ 

ไม่ครบ 
4 ข้อ 

ยานยนต ์ 54 � � 50 � 4 - 
   

 
ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    92.59    % 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ดี พอใช้ ปรับปรงุ 
มีรายวิชาท่ีมีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ  มากกว่า
ร้อยละ 75 

มีรายวิชาท่ีมีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ  มากกว่า
ร้อยละ 60 - 75 

มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบท้ัง 4 ข้อ  
ต่ําร้อยละ 60 หรือไม่ปฏิบัติข้อใดข้อหน่ึง
เพียงข้อเดียว 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13  อยู่ในระดับ   ����  ดี       ���� พอใช้       ���� ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานที่  2    หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนด  2.2   จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้   14     ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
 

ความตระหนัก    (   Awareness   ) 
แผนกช่างยนต์ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยเน้น

การบันทึกการสอนเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป  โดยจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ให้มีการฝึก
ทักษะวิชาชีพ  มีการฝึกปฏิบัติจริง  ให้มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนและให้มีการบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย  ให้ฝ่ายวิชาการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนเป็นระยะและหาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง   มีโครงการจัดทํา  จัดหา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
ให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง  
กิจกรรมชมรม  โครงการวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริง 
 

วิธีการดําเนินการ    (  Attempt  )  
 ครูผู้สอนของแผนกช่างยนต์  ได้นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละสาขาวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  ได้
ฝึกปฏิบัติจริงจากกิจกรรมต่าง ๆ  เกิดชิ้นงานหรือโครงการ  โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ  โดยนักเรียน 
นักศึกษาเป็นผู้จัดทํา ได้ปฏิบัติงานทั้งในห้องเรียน  สถานประกอบการ  การศึกษางาน  และการออก
หน่วยให้บริการตามโครงการความร่วมมือจากชุมชนหรือตามนโยบายต่าง ๆ  จากการท่ีวิทยาลัยฯ ได้
ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ครู  นักศึกษา  ศึกษาค้นคว้า  พัฒนา  อบรม  เพื่อสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม  
งานวิจัยต่าง ๆ  ตามความถนัดของแต่ละคน  เช่น  โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  โดยการนําภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาสอดแทรก   งานวิจัยในชั้นเรียน  โครงงาน  เป็นต้น   วิทยาลัยฯ  ได้จัดหาเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  
สื่อ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ให้เพียงพอกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน  ของครู  และนักศึกษา  
ฝ่ายวิชาการ  ได้มีการ  ติดตามนิเทศการสอนของครูเป็นระยะ  มีการประเมินผลการสอนของครูผู้สอน 
และมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพ  (   Achievement   )   

จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังนี้ 
 

 แผนกวิชา 
สถานะของการดําเนินการ 

ร้อยละ จํานวนรายวิชา 
ที่เปิดสอน    

จํานวนแผนการสอน
แบบบูรณาการ 

ยานยนต ์ 54 50 92.59 
รวม 54 50 92.59 

 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่   2    ตัวบงชี้ที่  14    
อยู่ในระดับ           ����   /  ดี            ( มากกว่าร้อยละ 75)  
       ����     พอใช้        ( ร้อยละ 60-75) 

     ����     ปรับปรุง     (ตํ่ากว่าร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานที่  2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนด  2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้     15   ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
 

ความตระหนัก  ( Awareness  ) 
 แผนกช่างยนต์  ได้จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอน  ของภาคเรียนท่ี  
1  และภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โดยนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของปี
การศึกษาต่อไป   

วิธีการดําเนินการ   ( Attempt  )  
 ฝ่ายวิชาการ  จัดประชุมหัวหน้าแผนกคัดเลือกแบบประเมินท่ีคอบคุมและมีคุณภาพแจ้งครูผู้สอน
ทราบให้ดําเนินการในการใช้หลักการสอน  เทคนิคการสอน   เทคนิคการสร้างและใช้สื่อการสอน  เทคนิค
การถ่ายทอดความรู้  วัดผลและประเมินผล  อย่างมีคุณภาพเพื่อนําไปสู่มาตรฐาน  และวิทยาลัยได้
สนับสนุนครูผู้สอนไปอบรม/พัฒนาด้านความรู้ในวิชาชีพที่สอน   
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อครูผู้สอน  เป็นรายวิชา  รายบุคคล  
สาขาวิชา   ด้วยคิดเป็นค่าเฉลี่ย   
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  ปีการศึกษา  2554   
ดังนี้   
 

สาขาวิชา 
จํานวนรายวิชา 
ที่เปิดสอน    

ระดับความพึงพอใจ ( x ) 

ยานยนต ์ 54 4.10 
รวม 54 4.00 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   2    ตัวบ่งชี้ที่  15     
 อยู่ในระดับ      ����    ดี              (4.00 – 5.00 )       
   ����    พอใช้         ( 3.50 – 3.99 )        
   ����    ปรับปรุง      ( 1.00 – 3.49 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามธรรมธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

   ตัวบ่งชี้      16      ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอน อย่างเหมาะสม 

 

ความตระหนัก   (  Awareness  ) 
 แผนกช่างยนต์  มีนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝึกและอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา โดยมีการประชุมพิจารณางบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝึกและ
อุปกรณ์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ได้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
การดําเนินการ   (  Attempt  ) 
 แผนกช่างยนต์  ได้จัดสรรงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เพียงพอ และสัดส่วนท่ีเหมาะสมในระดับหน่ึง โดย
การให้งานพัสดุรวบรวม สผ.1 จากทุกแผนกวิชา มาทําการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การฝึก เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ    (   Achievement  ) 
 

แผนก 
งบประมาณที่จัดซื้อ 

วัสดุฝึก  และอุปกรณ์ (บาท) 
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ 
จัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์ 

1.  ยานยนต์ 30,000 10 
รวม 30,000 10 

  
  แผนกช่างยนต์  ได้รับงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการ

สอน จํานวน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10  เม่ือเทียบกับงบดําเนินการของสถานศึกษา  
ผลการประเมินมาตรฐานที่   2    ตัวบ่งชี้ที่  16   
  อยู่ในระดับ       ����   ดี            (มากกว่าร้อยละ 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด)  
   ����  พอใช้        ( ร้อยละ 10-15 ของงบดําเนินการทั้งหมด) 
   ����  ปรับปรงุ     (น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดําเนินการทั้งหมด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 2        หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนดที่ 2.3   จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  17        ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้ดําเนินการประชุมวางแผน การประกันคุณภาพการศึกษาตาม

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยการอาชพีดอกคําใต้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตาราง
การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละสาขาวชิา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติฝึก
ปฏิบัติจริง ได้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

การดําเนินงาน  (Attempt) 
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ได้ดําเนินการ และจัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อให้เพียงพอจํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเรียน ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

ผลการดําเนินงาน (Achievement)  
  

สาขางาน จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละคร้ังการเรียน 
ยานยนต ์ 1:1 
 

จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
 (ผู้เรียน: คอมพิวเตอร์) 1:1 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 17  
 
อยู่ในระดับ           ���� ดี                (1 คนต่อ 1 เคร่ือง)   

    ���� พอใช้           (2 คนต่อ 1 เครื่อง)   
    ���� ปรับปรุง        (3คนข้ึนไปต่อ 1 เครื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานที่  2    หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนดที่ 2.4  จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้ เหมาะสมกับ 

สาขาวิชาทั้ง ในสถานศึกษา  สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตัวบ่งชี้   18         ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรง ฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่ เอ้ือต่อ การเรียนรู้ และเกิดประโยชน์  สูงสุด 

 

ความตระหนัก    (  Awareness  ) 
 ในปีการศึกษา  2553 แผนกช่างยนต์ได้ทําการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ

การจัดการเรียนการสอนรวมท้ังแหล่งค้นคว้าให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาและการจัดบรรยากาศ 
การเรียนให้สนับสนุนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การดําเนินงาน     (  Attempt  ) 

แผนกช่างยนต์ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการกลางและ
ห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยจัดพื้นท่ีการเรียนการสอนที่เหมาะสมตรงตามสาระการ
เรียนรู้และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่าง ๆโดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหน้าท่ี
รับผิดชอบ และสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนเพื่อจะนําไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

ผลการดําเนินงาน    (  Achievement  ) 
แผนกช่างยนต์ได้ดําเนินการพจิารณาจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงานโดยพิจารณา

จากรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละสาขาวชิาโดยมี 
1.1 มีการวางแผนการใช้พื้นที่ปฏิบัติงานโดยมีผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบ 
1.2 มีการใช้อาคารสถานท่ีตามกรอบที่กําหนด 
1.3 มีการติดตาม  ประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ีโดยแบบสอบถาม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่  2    ตัวบงชี้ที ่18  อยู่ในระดับ 
       

����   ดี               ( ปฏิบัตทิุกข้อ)  
����   พอใช้         (ปฏิบัติข้อ   1 - 3  ) 
����   ปรับปรงุ      (ปฏิบัติข้อ   1 – 2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้    19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ความตระหนัก     (  Awareness   )   
 ในแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2553 ศูนย์วิทยบริการห้องสมุดของวิทยาลัยการอาชีพดอก
คําใต้ได้ทําแผนการปฏิบัติงาน โดยจัดทําการสรุปการเข้าใชบ้ริการห้องสมุด และห้องอินเทอร์เน็ตในแต่ละ
เดือน สํารวจความต้องการจัดซ้ือสื่อและความพอใจการใช้บริการห้องสมุดและเน้นจัดซ้ือหนังสือท่ีตรงกับ
สาขาของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือเกร็ดความรู้ หนังสือความ
บันเทิง ให้บริการสืบค้นหาความรู้ด้วยห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจยิ่งข้ึน และสรรหาสิ่งที่มีสาระมาประชาสัมพันธ์เผยพรเ่พื่อเพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
รวมท้ังเน้นด้านบรรยากาศ ความสะดวก และปลอดภัย 
 

การดําเนินการ    (   Attempt   )  
 การดําเนินงาน ศูนย์วิทยบริการห้องสมุดของวิทยาลัยการอาชพีดอกคําใต้ ได้จัดซ้ือหนังสือใหม่ๆ
ไว้ห้องสมุดเพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทําสมุดเซ็นชื่อเข้า
ใช้บริการห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ของแต่ละเดือน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เซ็นชื่อเข้าใช้บริการ
แต่ละวัน  ทุกสิ้นเดือนได้สรุปจํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ และได้จัดทําฐานข้อมูล
ห้องสมุดไว้ในระบบ PLS  จัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบดิวอ้ี ลงทะเบียนหนังสือและสื่ออ่ืนๆไว้ในสมุดคุม
ทะเบียนและโปรแกรมระบบ PLS อํานวยความสะดวกการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมระบบบริการงาน
ห้องสมุด PLS  สร้างเครือข่ายการส่งเสริมการอ่านร่วมกับห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ
โดยการนาํหนังสือและวารสารให้บริการ  อีกทั้งยังได้สํารวจความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดเพื่อที่จะ
นํามาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
 

ผลการดําเนินงาน   (Achievement) 
 ผลการดาํเนินงานศูนย์วิทยบริการห้องสมุดของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ มีดังนี้ 

1. จัดหาสื่อโดยการซ้ือสื่อสิ่งพิมพ์และได้ทําการจัดหาและดูแลครุภัณฑ์เช่นคอมพิวเตอร์ในการค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา 

2. จัดระบบสืบค้นด้วย ระบบบริการงานห้องสมุด PLS 
3. ได้ให้บริการประชาชนท่ัวไปมาหาความรู้ในห้องสมุดของวิทยาลัยฯ 
4. ได้ประเมินการคุณภาพการให้บริการห้องสมุด 

 
   ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  19   
 
  ����    ดี          ปฏิบัติทุกข้อ    
  ����    พอใช้    ปฏิบัติ 3 ข้อ         
  ����    ปรับปรุง  ปฏิบัติ 1-2 ข้อ    
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานที่  2     หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนดที่ 2.4  จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ

สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
   ตัวบ่งชี้      20      ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
ความตระหนัก   (  Awareness  ) 
 แผนกช่างยนต์มีนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์สิ่งปลูกร้าง โดยมี
การประชุมพิจารณางบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ได้อย่างเหมาะสมให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
การดําเนินการ   (   Attempt  ) 
 แผนกช่างยนต์ได้ทําการจัดซ้ือและซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อให้มี
ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
ผลการประเมินคุณภาพ    (   Achievement  ) 
 จากการรวบรวมจํานวนครุภัณฑ์ของทุกสาขาวิชาที่เปิดทําการเรียนการสอนและผลการสํารวจ
จากการใช้แบบสอบถามในเร่ืองความพึงพอใจความเพียงพอและความทันสมัยของครุภัณฑ์อยู่ในระดับ
มาก 
  
ที ่ แผนกวิชา ข้อมูลครุภัณฑ์ 

สภาพพร้อมใช้
งาน 

เพียงพอ ทันสมัย 

1 แผนกวิชาชา่งยนต ์ � � � 

ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์  ประจาํปีการศึกษา  2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์  ประจาํปีการศึกษา  2554 
สาขาวิชา ช่างยนต์ 

 

รายการ ครูผู้สอนคนท่ี  ΣX X 
1 2 3 4 5 

1.  วิทยาลัยฯ/สาขาวชิามีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอ 5 5 4 5  19 4.7
5 

2.  ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 4 4 4 5  17 4.2
5 

3.  สาขาวชิามีครุภัณฑ์สํานักงานที่เพียงพอ 5 5 5 4  19 4.7
5 

4.  วิทยาลัยฯ จัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตรงตาม
คุณลักษณะของการใช้งานและการเรียนการสอน 

5 5 4 4  18 4.5 

5.  การซ่อมแซมครุภัณฑ์กรณีชํารุดมีความเหมาะสม 4 5 4 5  18 4.5 
6.  การดําเนินการจาํหน่ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ในกรณีชํารุดเสียหาย 5 5 4 5  19 4.7

5 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ และแปลข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00   กําหนดเกณฑ์ให้   เหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49   กําหนดเกณฑ์ให้   เมาะสมมากมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49   กําหนดเกณฑ์ให้   เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49   กําหนดเกณฑ์ให้   เหมาะสมใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49   กําหนดเกณฑ์ให้   เหมาะสมน้อยที่สุด 

 

โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากผลการประเมินด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
ประจาํปีการศึกษา  2554 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

จํานวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

1 ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง 1,800,000 252,000  
2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ด้วยเงินบํารุงการศึกษา 330,000 330,000  
3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน    
 และวิชาชพีเฉพาะ 190,000 190,000  
      

ผลการประเมินมาตรฐานที่   2    ตัวบ่งชี้ที่  20  
  อยู่ในระดับ           ����    ดี      ปฏิบัติทุกข้อ 
       ����    พอใช้      ปฏิบัติข้อ 1 - 4 
       ����    ปรับปรงุ   ปฏิบัติข้อ 1 – 3 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้   21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดล้อม ส่ิงอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/ สาขางาน  
 

ความตระหนัก     (  Awareness  )   
แผนกช่างยนต์มีการจัดการประชุมอาจารย์สอน  เพื่อวางแผนให้มีการจัดทําระบบความปลอดภัย  

สิ่งอํานวยความสะดวกท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชาที่เปิดสอน   
 

การดําเนินการ     (  Attempt  )  
แผนกช่างยนต์จัดทําปฏิทินการนิเทศในแต่ละรายวิชามีการประชุมชี้แจ้ง และมอบหมายหน้าท่ี

แก่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ผลประเมินคุณภาพ (Achievement)  
 โดยพิจารณาจาก 

1. จํานวนวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
2. จํานวนวิชาที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่าง

มีคุณโดยพิจารณาจากประเดน็ต่อไปนี้ 
  ป้ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 
  ระบบสัญญาณเตือนภัย  และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

 ป้ายแสดงข้ันตอนการใช้ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องจักร ฯลฯ 
 สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ 
 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นประจําพื้นที่นอกเหนือจากห้องพยาบาล 
 บันทึกการตรวจสภาพและบาํรุงรักษา อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
 อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 ข้อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

3. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจดัระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกได้อย่างมีคุณภาพซ่ึงสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังน้ี  

 

สาขางาน 
การจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ยานยนต ์ / - - 
 
 
 
 
 



 

 

จากตารางพบว่า  
� สาขาวิชาที่มีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 100     
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  21 
  
อยู่ในระดับ          ����      ดี                  (มากกว่าร้อยละ 70)    
      ����     พอใช้           (ร้อยละ 60-69)         
      ����     ปรับปรุง      (น้อยกว่าร้อยละ 60)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  2    หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี้  22         ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาตามหน้าที่ทีรั่บผิดชอบ 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
แผนกช่างยนต์ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมรับการพัฒนาตนเอง

ตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เช่น การจัดอบรม การเข้าร่วมรับการอบรมต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน และ
หน่วยงานต่างๆที่จัดข้ึน  นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังได้จัดทําแผนงบประมาณประจาํปีเพื่อให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบและสาขาวิชาท่ีสอน 
การดําเนินการ   (Attempt) 

 

แผนกช่างยนต์ จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมต่างๆตามหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบและสาขาวิชาที่สอนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

ผลการดําเนินงาน     (Achievement) 

 

ตารางสรุปการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน    
 ปีการศึกษา 2554 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล การได้รับการ
พัฒนา  

หลักฐานอ้างอิง เอกสาร
หมายเลข 

ไม่ถึง 
20 
ชม. 

มากกว่า 
20 ชม. 

1 นายอุบล  ฟูคํามี  √ คําสั่งท่ี147/53, 70/54  
2 นายเชิดศักดิ์   ใจยาบุตร  √ คําสั่งท่ี 54/54, 72/54,   
3 นายมนตรี    แก้วมาเมือง  √ คําสั่งท่ี 238/53,46/54  
4 นายประพันธ์   ธรรมรส  √ คําสั่งท่ี 147/53,201/53, 

216/53,262/53,373/2553, 
396/53, 13/54, 38/54 

 

 รวมทั้งหมด  4   
 

1.  คณะครูผู้สอนได้รับการอบรม การปฏิบัติการ  การพัฒนาหลักสูตร  ในวันที่ 28 -30   
กันยายน    2554   จาํนวน 18 ชั่วโมง   ณ   โรงแรมจังหวัดลําปาง 
 2.    คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์เข้าอบรม การประเมินคุณภาพสถานศึกษา จากวิทยาลยัเทคนิค
เชียงราย   วันที่  8   มีนาคม  2555    จาํนวน   6    ชั่วโมง 

     บุคลากรได้พัฒนาตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบคิดเป็นจํานวน 4  คน จากท้ังหมด 4 คิดเป็นร้อยละ  100  ของ 
     บุคลากรท้ังหม 
 



 

 

 
 

                 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที ่  22 

                                  / ดี         ( มากกว่าร้อยละ  89) 

                                  พอใช้      (ร้อยละ 75-89) 
                                  ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ  75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่  2    หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งใน

ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้     23   จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรพัยากรจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความตระหนัก    ( Awareness )   

 ในแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ได้ระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

การดําเนินงาน     ( Attempt  )   

 วิทยาลัยฯได้จัดสรรเงินงบประมาณ และ เงินบํารุงการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรวมถึง
การจัดโครงการนํานักศึกษา เข้าไปศึกษาดูงานตามสาขางานต่างๆ และ จัดหาผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้  / ชํานาญ  ตามสาขางานต่างๆ รวมไปถึงการขอความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน    ( Achievement  )   
แบบสรุปการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

 
ทรัพยากรที่รับการ

สนับสนุน 
รายละเอียดการระดมทรัพยากร 

จํานวนคร้ัง ปริมาณ หน่วยงานที่สนับสนุน 
การระดมทรัพยากร  
บุคคล  เงิน  เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร  และอ่ืนๆ  
ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 

1 3,000 เทศบาลอําเภอดอกคําใต้  
 
 

ทรัพยากรที่รับการ
สนับสนุน 

รายละเอียดการระดม
ทรัพยากร 

หน่วยงานที่สนับสนุน 

จํานวนคร้ัง ปริมาณ 
การระดมทรัพยากร  
บุคคล  เงิน  เคร่ืองมือ

1 3,000 1.  เทศบาลอําเภอดอกคําใต้ 
 



 

 

เคร่ืองจักร  และอ่ืนๆ  
จากสถาบันทางการศึกษา
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

การระดมทรัพยากร  
บุคคล  เงิน  เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร  และอ่ืนๆ  
จากสถานประกอบการ 

26 - 1.  อู่บีดีเซอร์วิส 
2.  อู่ไชยวุฒิการชา่ง 
3.  อู่ไชยวุฒิการยาง 
4.  อู่คมสันไดนาโม 
5.  อู่ช่างหนุ่ม 
6.  อู่ทองรุ่งเรืองกลการ 
7.  อู่แมนการช่าง 
8.  อู่เสวงยนต์ 
9.  อู่สุพัฒน์ยนต์ 
10. อู่อําพลการชา่ง 
11. ศูนย์เคร่ืองมือกลพะเยา 
12. อู่ช่างพรม 
13. อู่ชัชวาลยนต์ 
14. อู่เฟิร์สยนตรกิต 
15. อู่สาครการชา่ง 
16. บริษัทสยามนิสสันพะเยา 
17. บริษัทพะเยาฮอนด้าคาร ์
18. กฟภ.อําเภอดอกคําใต้ 
19. ร้านวินัยการไฟฟา้ 
20. ร้านพะเยาวงศ์สุวรรณ 
21.ห้างเจริญภัณฑ์ 
22. ร้านเคเออิเลคทรอนิคส์ 
23. กฟภ.อําเภอเชียงม่วน 
24. องค์การบริหารส่วนตาํบลสันโค้ง 
25. ร้านไมโครคอมพิวเตอร์ 
26. เทศบาลเมืองดอกคําใต้ 

รวม 28 ครั้ง   
 
 
 



 

 

 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  23   
  

อยู่ในระดับ         ����     ดี         (ระดมทรัพยากรภายใน-นอกมากกว่า 25 คร้ัง) 
     ����   พอใช้      (ระดมทรัพยากรภายใน-นอก 20-24 ครั้ง) 
     ����   ปรับปรุง   (ระดมทรัพยากรภายใน-นอกน้อยกว่า 20 คร้ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้  24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกต ิ

 

ความตระหนัก       (Awareness  )   
 แผนกช่างยนต์ได้ดําเนินการวางแผนจัดทําโครงการปฐมนิเทศการติดตามนักศึกษาฝึกงานใน
สถานประกอบการท้ังระบบปกติและระบบทวิภาคี 
 

วิธีดําเนินงาน    (  Attempt)  
แผนกช่างยนต์มีการวางแผนจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับคณะครูทุกแผนกร่วมกันคิดใน

การกําหนดโครงการการปฐมนิเทศ การติดตามนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาปกติ มีการวงแผนสํารวจ
สถานประกอบการและความต้องการของสถานประกอบการในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถาน
ประกอบการ กําหนดจํานวนนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี จัดปฐมนิเทศ
ให้แก่นักศึกษา ก่อนเข้าเรียนร่วมกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ จัด
แผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ จัดครูทําหน้า ท่ีติดตามนิเทศและกํากับการเรียนในสถาน
ประกอบการ ติดตามรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาต่อไป วัดผลและประเมินผลในรายวิชาทั้ง
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ร่วมกับสถานประกอบการ และหลังจากนักศึกษาฝึกงานจํานวน 1 ภาคเรียนจะมี
การดําเนินการให้นักศึกษามีการสรุปรายงานส่ง จัดทําหนังสือลงนามความร่วมมือ 
 

ผลการดําเนินงาน     (Achievement)  
 ผลการดําเนินงานสถานศึกษาได้ดําเนินโครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงานของนักศึกษา จัด

นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการทั้งหน่วยงานของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ และเอกชน คณะครูติดตาม
นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาภาคปกติ ดังตารางสรุปจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการทีมีฝึก
วิชาชีพและการฝึกงานในระบบปกติ 

ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2554 

 

ท่ี สาขาวิชา ระดับช้ัน 
จํานวนนัก 

ศึกษาฝึกปฏิบัติ 
ชื่อสถานประกอบการ 

จังหวัด
ท่ีตั้ง 

1 ยานยนต ์ ปวช. 1 อู่บีดีเซอร์วิส  จ.พะเยา 
2 ยานยนต ์ ปวช. 2 อู่ไชยวุฒิการชา่ง จ.พะเยา 
3 ยานยนต ์ ปวช. 2 อู่ไชยวุฒิการยาง จ.พะเยา 
4 ยานยนต ์ ปวช. 2 อู่คมสันไดนาโม จ.พะเยา 
5 ยานยนต ์ ปวช. 1 อู่ช่างหนุ่ม จ.พะเยา 
6 ยานยนต ์ ปวช. 2 อู่ทองรุ่งเรืองกลการ จ.พะเยา 
7 ยานยนต ์ ปวช. 2 อู่แมนการช่าง จ.พะเยา 
8 ยานยนต ์ ปวช. 2 อู่เสวงยนต์ จ.พะเยา 
9 ยานยนต ์ ปวช. 2 อู่สุพัฒน์ยนต์ จ.พะเยา 
10 ยานยนต ์ ปวช. 2 อู่อําพลการช่าง จ.พะเยา 
11 ยานยนต ์ ปวส. 2 ศูนย์เครืองมือกลพะเยา จ.พะเยา 
12 ยานยนต ์ ปวส. 2 อู่ช่างพรม จ.พะเยา 



 

 

13 ยานยนต ์ ปวส. 2 อู่ชัชวาลย์ยนต ์ จ.พะเยา 
14 ยานยนต ์ ปวช. 1 อู่เฟีร์สยนตรกิต จ.พะเยา 
15 ยานยนต ์ ปวส. 2 อู่เฟีร์สยนตรกิต จ.พะเยา 
16 ยานยนต ์ ปวส. 1 อู่สาครการชา่ง จ.พะเยา 
17 ยานยนต ์ ปวส. 2 อู่สุพัฒน์ยนต์ จ.พะเยา 
18 ยานยนต ์ ปวส. 2 บริษัสยามนิสสันพะเยา จ.พะเยา 
19 ยานยนต ์ ปวส. 2 บริษัพะเยาฮอนด้าคาร ์ จ.พะเยา 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  24   
 อยู่ในระดับ         ����      ดี          ( สถานประกอบการ20 แห่ง ขึ้นไป) 
     ����      พอใช้     ( สถานประกอบการ 15-19 แห่ง)     
     ����      ปรับปรงุ  ( สถานประกอบการน้อยกว่า 15แห่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่  25 จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
 

 

ความตระหนัก      (  Awareness   ) 
   

แผนกช่างยนต์มีการประชุมวางแผนในการจัดทําโครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบูรนาการให้
ความรู้  แก่ผู้เรียนและผู้สอนในวิทยาลัยฯ และเสริมความรู้เพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนการสอนปกติ ให้
ตรงตามสมรรถนะของแต่ละสาขางาน เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําป ี
 

การดําเนินการ    (   Attempt   )  
 

เม่ือจัดทําโครงการแผนกวิชามีการติดต่อผู้ท่ีจะมาเป็นวิทยากร  แล้วทําหนังสือเชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา  คณะครูและเจ้าหน้าที่ ตามแผนการที่กําหนดไว้ 
 

ผลประเมินคุณภาพ     (  Achievement   )  
 

แบบสรุปจํานวนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

 

สาขางาน 
จํานวนวิทยากรจาก

ภายนอก 
จํานวนชั่วโมง หมายเหตุ 

ยานยนต ์ 2 20  
รวม 2 20  

 
สรุป    ดังนั้น สาขาวชิาท่ีมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพฒันาผู้เรียน ตั้งแต่ 2 คน-ชั่วโมงต่อภาคเรียนมี
จํานวน  2  สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100   %   จากทั้งหมด 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  25   
อยู่ในระดับ          ����     ดี             (มากกว่าร้อยละ 89)  
      ����     พอใช้       (ร้อยละ 75-89) 
      ����     ปรับปรุง    (น้อยกว่าร้อยละ 75) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่  26         อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ       

สาขาวิชา 
ความตระหนัก  ( Awareness)   
  
  แผนกช่างยนต์ จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทําการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตรง
ตามวุฒิทีสาํเร็จการศึกษาและกําหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบประกอบวิชาชพีครู  
การดําเนิน  ( Attempt  )   
 
  1. แผนกช่างยนต์ จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทําการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
ตรงตามวุฒิทีสําเร็จการศึกษา 
  2. แผนกช่างยนต์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองทางด้านวชิาชีพ 
เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 
ผลการดําเนินงาน     ( Achievement  )    
 ปีการศึกษา 2554  แผนกช่างยนต์ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิวิชาชพี จาํนวน 5 
คน โดยมีอัตราส่วน ครูผู้สอน 1 คน ต่อ ผู้เรียน 142  คน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

แสดงอัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียน 
ระดับภาคปกติ 

 
สาขาวิชา สาขางาน จํานวนนักศึกษา

ทั้งหมด 
จํานวนครูผู้สอน
ประจาํที่มีวุฒิทาง

วิชาชีพ 

อัตราส่วน 
ผู้สอน:ผู้เรียน 

เคร่ืองกล ยานยนต์ 142 4 1:35 
รวม 142 4 1;35 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  26   
อยู่ในระดับ         ����   ดี            (ร้อยละ 100 )  
     ����   พอใช้      (ร้อยละ 50-99) 
     ����   ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ 50) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้  27     อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
 
ความตระหนัก    (  Awareness  )  

 แผนกช่างยนต์ มีข้าราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ และครูจ้างท่ีทําสัญญาจ้างต่อเน่ืองไม่
น้อยกว่าหนึ่งภาคเรียน ในอัตราส่วนที่เพียงพอต่อจํานวนผู้เรียนในสถานศึกษา นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ได้
จัดทําแผนงบประมาณจ้างครูพิเศษเพิ่มในกรณีที่ครูไม่เพียงพอ หรือสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และเชิญ
วิทยากรภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 
 
การดําเนินงาน    (  Attempt  ) 

1.วิทยาลัยการอาชพีดอกคําใต้ มีข้าราชการ ครูประจาํ พนกังานของรัฐ และครูจ้างที่ทําสัญญา
จ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคเรียน ในอัตราส่วนที่เพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน 

2.วิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนงบประมาณจ้างครูพิเศษเพิ่มในกรณีที่ครูไม่ 
เพียงพอ หรือสาขาวิชาท่ีขาดแคลน   

3.เชิญวิทยากรภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 
 
ผลการดําเนินงาน   (Achievement) 
 ในปีการศึกษา 2554 แผนกช่างยนต์ มีข้าราชการ ครูประจาํ พนักงานของรัฐ และครูจ้างท่ีทํา
สัญญาจ้างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคเรียนจํานวน  5 คน   และมีจํานวนนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด  
142 คน อัตราส่วนของครูต่อผู้เรียน โดยเฉลี่ยคือ 1:35 คน 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
 

ท่ี รายการ จํานวน 
1 จํานวนนักเรียน-นักศึกษาท้ังหมดในสถานศึกษา 142 
2 จํานวนผูส้อนประจําทั้งหมดในสถานศึกษา 5 
3 อัตราส่วนของผู้สอน : นักเรียนนักศึกษา 1: 35 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2    ตัวบ่งชี้ที่  27   
อยู่ในระดับ             ����         ดี            (ผู้สอน 1 คนต่อผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน) 
                  ����        พอใช้        (ผู้สอน 1 คนต่อผู้เรียน 25 -30 คน)   
         ����   /    ปรับปรุง     (ผู้สอน 1 คนต่อผู้เรียนมากกว่า 30 คน) 
 
 



 

 

มาตรฐานที่   3   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ข้อกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
  แผนกช่างยนต์ ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการดูแลและให้คําชี้แนะต่างๆ ให้แก่  
นักศึกษาในความปกครอง ด้านความประพฤติและพฤติกรรมต่างๆ ด้านการเรียน ติดตามการเข้าช้ันเรียน 
การแก้เกรด ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะครูที่ปรึกษาประจําภาคเรียนท่ี 
1/2554  และ ประจําภาคเรียนท่ี 2/2554 
 

การดําเนินงาน (Attempt) 
งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่ประสานงานระหว่างครูท่ี

ปรึกษากับลูกศิษย์ในความดูแลเพื่อสามารถเชื่อมความเข้าใจอันดี สร้างความใกล้ชิดกัน มีสัมพันธภาพท่ีดี
ต่อกัน โดยงานครูท่ีปรึกษาได้ดําเนินการจัดทําปฏิทินโฮมรูมของคณะครูที่ปรึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2553 และ ภาคเรียนที่ 2/2553 (ทุกเช้าวันศุกร์) ข้ึน มีกิจกรรมโฮมรูมหน้าเสาธงหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมหน้าเสาธง โดยใช้เวลาพูดคุยพบปะกันระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาประมาณ 3-5 
นาที ก่อนเข้าชั้นเรียน หลังจากนั้นครูท่ีปรึกษาต้องจดบันทึกรายงานให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา และผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ ซ่ึงต้องมีการรายงานทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ นักเรียน 
นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในภาคเรียนที่ 1/2553 ออกฝึกงาน จึงทําให้สามารถพบครูท่ี
ปรึกษาได้ไม่บ่อยครั้งมากนัก ดังนั้น ครูท่ีปรึกษา จึงมีหน้าท่ีพิเศษนอกเหนือจากการสอนให้ความรู้ จําเป็น
อย่างยิ่งต้องรับผิดชอบดูแลนักเรียน นักเรียน นักศึกษาในการตักเตือน ให้ข้อชี้แนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และคําแนะนําในด้านต่างๆ ตลอดจนบริการจัดทําบันทึกการเข้าพบนักเรียน 
นักศึกษามอบให้คณะครูท่ีปรึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกในเร่ืองการเข้าพบ 
 

ผลการดําเนินงาน (Achievement) 
บันทึกการเข้าพบของคณะครูที่ปรึกษา ประจาํปีการศึกษา 2554  (โฮมรูม) 

 
สาขาวิชา/ระดับชั้นปี รายชื่อคณะครูที่ปรึกษา จํานวนคร้ัง Home Room / 

ป ี
ช่างยนต์ ปวช.1 1. นายประพันธ์   ธรรมรส 

2. นายเชิดศักด์ิ  ใจยาบุตร 
32 
32 

ช่างยนต ์ปวช.2 3. นายมนตรี  แก้วมาเมือง 30 
ช่างยนต์ ปวช.3 4. นายอรรถพล  หล้าสมบูรณ์ 30 
ช่างยนต์ ปวส.2 5. นายอุบล   ฟูคํามี 28 

รวมทั้งสิ้น 152 
เฉลี่ย 30.00 

 
สรุปผลจํานวนครั้งที่นักเรียน นักศึกษาพบครูท่ีปรึกษา เฉลีย่  30.00  ครั้ง/ปี 

   
 



 

 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 28 
 
 อยู่ในระดับ � ดี  (มากกว่า 25 ครั้งต่อปี) 

� พอใช้ (20-25 คร้ังต่อปี) 
� ปรับปรุง (น้อยกว่า 20 คร้ังต่อปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้  29  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 

ความตระหนัก   (Awareness)  
 
 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ได้กําหนดโครงการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2552 
 

การดําเนินการ  (Attempt)   
งานสวัสดิการพยาบาลฯ  ได้จดัทําโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 

2552และแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกบริษัทท่ีเสนอเข้ารับการตรวจสุขภาพ (สารเสพติด) บันทึก
ข้อความแจ้งหัวหน้าแผนกวิชา  และอาจารย์ที่ปรึกษา  ในแต่ละชั้นปีควบคุมนักศึกษาเข้ารับการตรวจ
ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  เม่ือเสร็จสิ้นโครงการฯ  งานสวสัดิการสรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร
ทราบ 

 

 ผลประเมินคุณภาพ  (Achievement)   

สาขาวิชา 
จํานวนผู้เรียน
ปัจจุบัน (คน) 

จํานวนครั้งของ
การจัดบริการ 
ตรวจสารเสพติด
ให้กับผู้เรียน 

จํานวนผู้เรียนทีไ่ด้รับการตรวจ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ยานยนต ์ 142 142 110 77.64  % 
รวมท้ังสิ้น 142 142 110 77.64 % 
 

หมายเหตุ 1. การตรวจสารเสพติดให้เฉพาะผู้เรียนภาคปกติ  ไม่รวมนักศึกษาระบบเทียบโอนฯ  
และนักศึกษาตกค้างและนักศึกษาในเรือนจํา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่  3    ตัวบ่งชี้ที่  29  อยู่ในระดับ       
 �  ดี              ( 1 คร้ังต่อปีหรือมากกว่าและจํานวนผู้เรียนได้รับการตรวจมากกว่าร้อยละ 90)    
 �  พอใช้         ( 1 คร้ังตอ่ปีหรือมากกว่าและจาํนวนผู้เรียนได้รับการตรวจร้อยละ 80-90)    
 ���� /  ปรับปรุง   ( 1 คร้ังต่อปีหรือมากกว่าและจาํนวนผู้เรียนได้รับการตรวจน้อยกว่ารอ้ยละ 80 
หรือไม่มีการตรวจ)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้      30   ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า 
 

ความตระหนัก      (  Awareness  )   
ฝ่ายวชิาการ  จัดทําปฏิทินการศึกษา ประจาํปี  และกําหนดให้ครูผู้สอนแจ้งผลการติดตาม

นักเรียนนักศึกษาท่ีขาดเรียน  โดยให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการขาดเรียนให้ฝ่ายวชิาทุก ๆ 3  สัปดาห์   และ
ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดทําปฏิทินการโฮมรมูในแต่ละภาคเรียน  และกําหนดให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาโฮมรูมนักศึกษาทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อพบปะพูดคุยนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาและ
รับทราบปัญหาต่างๆ เก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา 
 

การดําเนินงาน    (  Attempt  )   
อาจารย์ผูส้อนรายงานผลการขาดเรียนแต่ละรายวิชาให้ฝ่ายวิชาการทุก ๆ 3 สัปดาห์  ให้ฝ่าย

วิชาการทราบ  และทาํหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ /บันทึกแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามนักเรียนที่มีปัญหาในการขาดเรียน  แจ้งรายชื่อให้ฝ่ายกิจการ/งานอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดเรียนต่อไป 
ผลการดําเนินงาน    (  Achievement  )  
สาขางานยานยนต์ 

  
ผลการประเมินมาตรฐานที่  3    ตัวบ่งชี้ที่  30   

อยู่ในระดับ           ����     ดี             (น้อยกว่าร้อยละ 31) 
     ����     พอใช้       ( ร้อยละ 31-40) 
     ����     ปรับปรุง    (มากกว่าร้อยละ 40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

สาขางาน ระดับชั้น 
จํานวนผู้เรียน

แรกเข้า 
จํานวนผู้เรียนท่ี
ออกกลางคัน 

ร้อยละท่ีออกกลางคันเม่ือ
เทียบกับแรกเข้า 

1 ยานยนต ์ ปวช.1 45 19 42.22 
2  ปวช.2 38 14 36.84 
3  ปวช.3 38 21 55.26 
4  ปวส.1 37 17 45.94 
5  ปวส.2 14 4 28.57 

รวม 142 65 41.10 



 

 

ตัวบ่งชี้  31  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดี
งาม  ในวิชาชพี  รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ ์
 

ความตระหนัก (Awareness) 
                 แผนกช่างยนต์  ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ให้มีความเห็น
ตรงกันโดยยึดจุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรมหรือโครงการเป็นหลัก  ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ  
เช่น  โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาจิตในสถานศึกษา    โครงการอบรมมารยาทไทย  
เป็นต้น 
 

การดําเนินการ  (Attempt) 
                   แผนกช่างยนต์  ได้ดําเนินงานตามจุดมุ่งหมายของโครงการ  ตามลาํดับข้ันการทํางานของ
แต่ละโครงการซ่ึงมีจุดมุ่งหมายและวิธีการดาํเนินงานที่แตกต่างกัน  บางโครงการได้เชิญวทิยากรท่ีมีความ
ถนัดเฉพาะทางมาอบรมให้ความรู้  บางโครงการต้องดําเนินการนอกสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพ  (Achievement)   
                   สรุปผลกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 
รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ของแผนกช่างยนต์    ปีการศึกษา  2554  
 

สาขาวิชา 
การจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมที่ดี 

ส่งเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษย์สัมพันธ์ 

รวมจํานวน
กิจกรรม 

ยานยนต ์ 5 10 5 20 
รวม 5 10 5 20 

    
                   ดังนั้น  แผนกช่างยนต์  มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบท้ัง  3  
ประเภท    คิดเป็นร้อยละ  100  ของท้ังหมด 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  31 
                   อยู่ในระดับ ����  ดี       (มากกวา่ร้อยละ  80) 
 �  พอใช้       (ร้อยระ  75-80) 
 �  ปรับปรุง    (น้อยกว่าร้อยละ  75) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อกําหนดที่  3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณีและทํานุบํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้  32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
                   แผนกช่างยนต์  ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ให้มี
ความเห็นตรงกันโดยยึดจุดมุ่งหมายของแต่ละโครงการเป็นหลัก  ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ  เช่น  
โครงการทําบุญวันสําคัญทางศาสนา  โครงการบวงสรวงพระวิษณุและไหว้คร ู
 

การดําเนินการ (Achievement)   
                   แผนกช่างยนต์  ได้ดําเนินงานตามจุดมุ่งหมายของโครงการ  ตามลําดับข้ันการทํางานของ
แต่ละโครงการซ่ึงมีจุดมุ่งหมายและวิธีการดําเนินงานที่แตกต่างกัน  บางโครงการได้เชิญวิทยากรท่ีมีความ
ถนัดเฉพาะทางมาอบรมให้ความรู้  บางโครงการต้องดําเนินการนอกสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพ  (Achievement) 
ตารางการแสดงการจัดกิจกรรม 

สาขาวิชา ชื่อโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์และทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

ยานยนต์ 1.  อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
2.  ปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา 
3.  เกษตรชีววิถีเพื่อการยั่งยืน
อย่างพัฒนาภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4  อบรมการเลี่ยงผึ้ง 
 
 

1.  อบรมมารยาทไทย 
2.  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
3.  พิธีไหว้ครู 
4.  กิจกรรมวันมาฆบูชา 
5. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
5.  ร่วมจัดประเพณีวันลอย
กระทง 
 

รวม 4 5 
          
                   สาขาวิชาที่ได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี  2  ประเภท  กิจกรรมมีจํานวน  3  
สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ  100  ของสาขาวิชาท้ังหมด 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  32 
                   อยู่ในระดับ ����  ดี         (มากกว่าร้อยละ  80) 
 �  พอใช้         (ร้อยระ  75-80) 
 �  ปรับปรุง      (น้อยกว่าร้อยละ  75) 
 



 

 

มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 

ข้อกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคมดังน้ี 
ข้อกําหนดที่  4.1  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร  ทั้ง

ภาครัฐ   และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง  
ตัวบ่งช้ี   33   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม

ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการ ฝึกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการ ประกอบอาชีพของประชาชน 

ความตระหนัก(Awareness)  
 แผนกช่างยนต์ได้จัดทําแผนโครงการบริการวิชาชีพ โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
วิธีดําเนินงาน  (Attempt)  

แผนกช่างยนต์ได้ประชุมวางแผนโครงการวิชาชีพบริการที่เหมาะสมตามความต้องการของ
ชุมชน สถานศึกษาวางแผนการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบ ร่วมกัน
กําหนด โครงการและกิจกรรมบริการวิชาชีพที่เหมาะสมและความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชนสถานศึกษาได้สํารวจความต้องการของประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆขอความ
ร่วมมือ รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เริ่มจัดทําแผนการบริการ/ฝึกอบรมวิชาชีพ ดําเนินงานจัดทํา
โครงการ และแต่งต้ังคณะกรรมการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ออกดําเนินงานโครงการเช่น จัดฝึกสอนวิชาชีพ การบริการช่วยเหลือการตรวจซ่อมเคร่ืองยนต์
การเกษตร รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเคร่ืองมือประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน 
ผลการดําเนินงาน (Achievement)  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ 

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชพี 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

(คน) 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ผู้รับบริการ 

1. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน(ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัย
แน่นอน)ช่วงเทศกาลปีใหม่ 54          
20   ธันวาคม  54  -  4 มกราคม. 55 
 
 

17 12 146 

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชพี 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

(คน) 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ผู้รับบริการ 

2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน(ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัย

17 12 122 



 

 

แน่นอน)ช่วงเทศกาลสงกรานต์  20 
มีนาคม 55 – 17   เม.ย. 55  
 
 

3. โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี  27   มีนาคม   
2555  

17 12 75 

4. โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี  28   มีนาคม   
2555 

17 12 51 

5. โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี 29   มีนาคม   
2555 

17 12 42 

6. โครงการแนะแนวสัญจร  108 อาชีพ      
10  - 20  กุมภาพันธ์  55 

14 12 120 

  
แผนกช่างยนต์ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา

ชุมชนและท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ใน
ระดับ ปวช. จํานวน 6  โครงการ/กิจกรรม 

วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ในระดับ 
ปวส. จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม 

แผนกช่างยนต์ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ใน
หลักสูตร  ระยะสั้น  จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  4   ตัวบ่งชี้ที่   33    
อยู่ในระดับ       ����      ดี            ( ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/โครงการข้ึนไป) 

����      พอใช้       (  2 – 3 กิจกรรม/โครงการ) 
����      ปรับปรุง    ( 0 - 1 กิจกรรม/โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ข้อกําหนดที่  4.1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ

แผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด 
ตัวบ่งชี้     34   ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการ/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ

และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึก
ทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดําเนินการ 

ความตระหนัก(Awareness)  
 แผนกช่างยนต์ได้จัดทําแผนและงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาชีพ 
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
วิธีดําเนินงาน  (Attempt )  

แผนกช่างยนต์ได้ประชุมวางแผนเก่ียวกับงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรม โครงการ
บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพที่ได้รับจากต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน 
ผลการดําเนินงาน (Achievement)  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ 

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชพี 
งบประมาณจริงของ
โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน(ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัย
แน่นอน)ช่วงเทศกาลปีใหม่  8 ธันวาคม 54- 4 มค. 55 

40,500 

2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน(ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัย
แน่นอน)ก่อนเทศกาลสงกรานต์  24 มีนาคม-18 เม.ย. 55 

40,500 

3. โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี   27   มีนาคม  55 3,000 
4. โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี   28   มีนาคม  55 3,000 
5. โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี   29   มีนาคม  55 3,000 
6. โครงการเทศบาลเมืองดอกคําใต้เคลื่อนที่และโครงการ 108 อาชีพ 

10 – 20  กุมภาพันธ์  2555 
9,110 

 รวม 99,110 
 

ผลการดําเนินงาน แผนกช่างยนต์ ได้ใช้งบประมาณจริงในการดําเนินการโครงการ กิจกรรม 
เป็นจํานวนเงิน 99,110  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.58 ต่องบดําเนินการทั้งหมด  (ไม่รวมงบลงทุน) 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  4   ตัวบ่งชี้ที่   34    
อยู่ในระดับ       ����     ดี           ( มากกว่าร้อยละ 0.20) 

����     พอใช้     (  ร้อยละ 0.11 - 0.20) 
����     ปรับปรุง  ( น้อยกว่าร้อยละ 0.11) 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 5      นวัตกรรมและการวิจัย 
 

ข้อกําหนดที่  5    สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจัย 
ข้อกําหนด 5.1    ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ

โครงงานที่  นําไปใช้ ในการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ี  35         จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
ความตระหนัก       ( Awareness  )   

           แผนกช่างยนต์  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และนักเรียน ในแต่ละสาขาวิชาที่
เปิดสอนทั้งระดับปวช.และปวส. ให้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบ
อาชีพและประโยชน์โดยรวมของ  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อจัดทําโครงการลงในแผน
ประจําปี 
การดําเนินการ     (Attempt)   

แผนกช่างยนต์ได้มอบหมายให้ทํางานวิจัย พัฒนา และสิ่งประดิษฐ์จัดทาํโครงการสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ งานวิจัยและโครงงานที่ขอเสนอการจัดทําจัดเตรียมการดําเนินงานเพื่อเตรียมเข้าจัดส่งกับ
ประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค โดยมีโครงการต่อยอด นวัตกรรม และกิจกรรมใน
วิชาโครงการ ระดับ ปวช. และปวส. เพื่อนําผลงานเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ จนมีผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ในเวทีระดบัประเทศ ในปีการศึกษา 2553  
ผลการประเมินคุณภาพ    (Achievement ) 

ระดับ ปวช. จํานวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยและโครงงาน 
สาขางานยานยนต ์ 19 

รวม 19 
 
      สรุปผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน  ในปีการศึกษา  2554  ระดับ ปวช.
และปวส. จํานวน 19  เร่ือง คิดเป็นร้อยละร้อย 100 ของการจัดทํา 
ผลการประเมินมาตรฐานที่   5  ตัวบ่งช้ีที่  35   

อยู่ในระดับ         ����    ดี                (มากกว่าร้อยละ 80)     
  ����    พอใช้           ( ร้อยละ 75-80)     
  ����    ปรับปรุง        (น้อยกว่าร้อยละ 75)     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งช้ี    36    จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานวิจัย    โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ
และ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 

ความตระหนัก   (  Awareness  )   
 แผนกช่างยนต์  ได้สนับสนุนครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ในแต่ละสาขา ให้มี
การสร้างและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน   เพื่อนําไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระดับ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
การดําเนินการ     ( Attempt  )   

แผนกช่างยนต์  ได้ส่งเสริมให้มีการจัดทํา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย และโครงงานท้ัง
แนวทาง วิธีการการจัดทําและงบประมาณการดําเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ โดยเน้น
การนําวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถ่ินมาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ และนําสิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับรางวัล นําไปเผยแพร่ ในระดับภาค และระดับประเทศ   

 
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 

ช่ือผลงาน 
ลักษณะการเผยแพร่ จํานวนครั้ง

ของการ
เผยแพร่ 

1.ชุดฝึกรถจักรยานยนต์ งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่คร้ังที่ 23 ปีการศึกษา 
2554   จ. แพร่ 

2 

2.ชุดฝึกระบบปรับอากาศ งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่คร้ังที่ 23 ปีการศึกษา 
2554  จ. แพร่ 

1 

3. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก็สโซ
ลีน 

งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่คร้ังที่ 23 ปีการศึกษา 
2554  จ. แพร่ 

2 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  5   ตัวบ่งชี้ที่  36   

อยู่ในระดับ         ����    ดี              (ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป)     
   ����    พอใช้        ( 2 ชิ้น)     
   ����    ปรับปรุง     (1 ชิ้นหรือน้อยกว่า )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 5      นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

ตัวบ่งช้ี  37         ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานต่องบดําเนินการ 

 

ความตระหนัก    (  Awareness  )   
 แผนกช่างยนต์ได้ดําเนินการประชุม บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและได้ร่วมกําหนด
แผนประจําปีให้แต่ละแผนกวิชาและงานต่างๆดําเนินการทําโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย
และโครงงาน ประจําปีการศึกษา 2553 
 

การดําเนินการ   (  Attempt  )   
แผนกช่างยนต์ได้ส่งเสริม และจัดทํา ดาํเนินงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย 

และ โครงงานตา่งๆที่นักศึกษาได้ขอจัดทําโครงการข้ึนและ ให้คําแนะนําปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา 
จนกระทั่งงานสําเร็จ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ  (  Achievement  ) 
ผลการดําเนินงานของแผนกช่างยนต์ ได้ใช้งบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ดังนี้ 
1.ค่าวัสดุ เป็นจาํนวน 58,000 บาท   
2. ค่าใช้จา่ยประกวดสิ่งประดษิฐ์ จ. แพร่ 1,500 บาท  รวมทั้งสิ้น 58,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0..52  
ต่องบประมาณทั้งหมด 10,570,107.60 บาท 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่   5  ตัวบ่งช้ีที่  37   
อยู่ในระดับ         ����    ดี           (มากกว่าร้อยละ 1.0)     

  ����    พอใช้      ( ร้อยละ 0.50-1.00)     
  ����    ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ 0.50)     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ข้อกําหนดที่    5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช้  ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

ตัวบ่งช้ี    38    จํานวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย   และ โครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ความตระหนัก   (  Awareness  )   
 แผนกช่างยนต์ได้ดําเนินการประชุม บุคลากร  เพื่อวางแผน สนับสนุนในการ จัดทํา
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อนําไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลภายนอกรู้ 
การดําเนินการ     ( Attempt  )   

แผนกช่างยนต์ได้ดําเนินการจัดทํา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อ 
ประชาสัมพันธ์และนําไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน และ เผยแพร่ ให้สาธารณะชน ในโอกาสต่างๆ  

 
ผลการประเมินคุณภาพ   ( Achievement  )   

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 

ช่ือผลงาน 
ลักษณะการเผยแพร่ จํานวนครั้ง

ของการ
เผยแพร่ 

1.ชุดฝึกรถจักรยานยนต์ งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่คร้ังที่ 23 ปีการศึกษา 
2554   จ. แพร่ 

2 

2.ชุดฝึกระบบปรับอากาศ งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่คร้ังที่ 23 ปีการศึกษา 
2554  จ. แพร่ 

1 

3. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก็สโซ
ลีน 

งานสิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่คร้ังที่ 23 ปีการศึกษา 
2554  จ. แพร่ 

2 

 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่  5   ตัวบ่งชี้ที่  38   
อยู่ในระดับ            ����   ดี              (มากกว่า 4 คร้ัง )     

     ����    พอใช้        ( 3 - 4 คร้ัง)     
     ����   ปรับปรงุ      (น้อยกว่า 3 คร้ัง )     



 

 

มาตรฐานที่    ภาวะผู้นําการจัดการศึกษา 
 

ข้อกําหนดข้อที่ 6.1    ใช้ภาวะผู้นําการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  39           ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

ความตระหนัก    (Awareness)  
     วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ มีผู้บริหารจํานวน 3 คน   ซ่ึงผู้บริหารทุกคนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล  มีภาวะผู้นํา  มีความเป็นประชาธิปไตย  เป็นนักวางแผนที่ดี   ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจ 
และมีการวางแผนแนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นระบบระเบียบ และเป็นข้ันตอน  มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีการตรวจสอบและการควบคุมการ
บริหารงานที่ดี  มีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา และมีการร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐและเอกชน   อีกทั้งยังนําปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอมาใช้ในสถานศึกษาอีกด้วย 
วิธีดําเนินงาน   (Attempt)   

ผู้บริหารได้ดําเนินการบริหารการจัดการ  เป็นลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
1. การวางแผน   ซ่ึงวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  ให้สอดคล้อง

กับปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
2. การปฏิบัติ  มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  ตามสายบังคับบัญชา ตามลําดับข้ันตอน  และมี

การแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับผิดชอบในตําแหน่งต่าง ๆ   อย่างครบถ้วน   การดําเนินงานจะต้องสอดคล้อง
กับแผนงาน  กิจกรรม  โครงการที่กําหนดไว้  ในแผนปฏิบัติการประจําปี 

3. การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล   
 3.1  การประชุม  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละด้าน แต่ละงาน   รวมท้ังมี

การบันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน 
 3.2  การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ  ตามสายงานที่รับผิดชอบ 
4. การปรับปรุงและพัฒนางาน  โดยการนําผลการประเมินและปัญหาที่เกิดข้ึน   มาปรับปรุง  

แก้ไข  ซ่ึงผู้บริหารได้ให้ความสนใจในข้ันตอนนี้  มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ  ด้าน  อาทิ  
การพัฒนาบุคลากร  อาคาร  สถานที่  วัสดุ  เครื่องมืออุปกรณ์  เป็นต้น 

นอกจากน้ันวิทยาลัยฯ  ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ  ซ่ึงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ผลการดําเนินงาน     (   Achievement   )  
          ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา  ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบทั้ง  8 
ข้อ   พบว่าผู้บริหารได้ดําเนินการครบจํานวน 8 ข้อ   

 
 



 

 

ตารางสรปุระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 

ข้อที ่ องค์ประกอบการบริหารงาน ผลการปฏิบัติ หลักฐานประกอบการ
ประเมิน มี ไม่มี 

1 มีการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา √  - คําสั่งวิทยาลัยฯ ปี2553 
2 การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกําหนด

จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผนการจัด
การศึกษาของตนเอง 

√  - รูปถ่ายแผนผังบุคลากร 

3 การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร การตัดสินใจและ
การจัดการศึกษา 

√  - คํ าสั่ งคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

4 การพึ่งพาตนเองท่ีเน้นให้สถานศึกษามีระบบการ
บริหารตนเอง มี อํานาจหน้า ท่ี รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของ
สถานศึกษา 

√  -- แผนผังบุคลากร 

5 การประสาน ทั้ งบุคลากรในสถานศึกษาและ
บุคลากรภายนอก รวมท้ังการแสวงหาความร่วมมือ 
ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิคใหม่ๆ 

√  - โครงการความร่วมมือ 

6 ความสามารถในการปรับการใช้บริ การตาม
สถานการณ์ที่นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเน่ืองและ
หลากหลาย 

√  -  

7 การพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาบุคคลและพัฒนาทีมงานเพื่อพัฒนา
ไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 

√  - คําสั่งไปราชการเพื่อ
อบรม สัมมนา (ตัวบ่งชี้ท่ี 
22) 

8 การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดกําหนด
นโยบายและควบคมมาตรฐานและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบ คุณภาพ เพื่ อการประ กัน คุณภาพ
การศึกษาให้ เ กิดประสิทธิภาพสู งสุดและต้อง
ดําเนินงานตามวงจร PDCA 

√  - แผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 

- ร า ย ง า น ก า ร
ประกันคุณภาพ 

 สรุปผล 8 ข้อ   
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  6   ตัวบ่งช้ีที่  39   

อยู่ในระดับ          ����      ดี              (ครบ  8  ข้อ) 
   ����     พอใช้           (6-7 ข้อ)  
   ����     ปรับปรุง        (น้อยกว่า 6 ข้อ)  

 
 
 



 

 

มาตรฐานที่    6  ภาวะผู้นาํและการจัดการ 
ข้อกําหนดที่   6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตาม 

จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชพี 
ตัวบ่งชี้     40          ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพได้  อย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
 

ความตระหนัก  (Awareness)    
 แผนกช่างยนต์ได้กําหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และครูผู้สอน ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ในการน้ี วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ยังมีการประเมินการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและหน้าท่ีการสอน อีกทั้งยังมีการคัดเลือกครูผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ, ครูดีเด่นประจําปี เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจและเชิดชูเกียรติให้กับครูของวิทยาลัยฯ 
อีกด้วย     
 

การดําเนินการ      (Attempt)   
 แผนกช่างยนต์ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. 2548 และ กําหนดให้ครูผู้สอนมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู รวมทั้งมีการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกปี   
 

ผลการดําเนินงาน    (Achievement)   
  ในปีการศึกษา 2553 แผนกช่างยนต์มีครูและบุคลากรศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูจาํนวน 4 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจํานวน 4 คน จากท้ังหมด 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางสรุปข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2554 
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ 

 

 

ระดับ/สาขาวิชา 
จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

จํานวนบุคลากร
ที่ได้รับใบ

ประกอบวิชาชีพ
ครู 

จํานวนครูที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและ

จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ.2548 

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมตามระเบียบ
การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 
ยานยนต ์ 4 4 4 4 
รวม 4 4 4 4 



 

 

สรุป  1. ครูและบุคลากรศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจํานวน  4 คน จากจํานวนครู
ท้ังหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 80   

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมจํานวน 4 คน จากทั้งหมด 4  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  6   ตัวบ่งช้ีที่  40   

อยู่ในระดับ           ����     ดี           (มากกว่าร้อยละ  90) 
    ����     พอใช้      ( ร้อยละ  85-90) 
    ����     ปรับปรุง   (น้อยกว่าร้อยละ  85) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่    6       ภาวะผู้นําและการจัดการ 
ข้อกําหนดที่    6.3   จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา  สถานศึกษาอย่าง

เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้   41         ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
                            ของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก   (  Awareness  )    
แผนกช่างยนต์มีการวางแผนการจัดการระบบการอาชีวศึกษา ระบบการเรียนรู้ ระบบการบริหาร

จัดการ ระบบครูและบุคลากร ระบบการเงินและทรัพยากร 
 

การดําเนินการ    (  Attempt  )  
แผนกช่างยนต์ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการอาชีวศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง ในระบบเปิดและระบบเทียบโอนประสบการณ์ สร้างความแข็งแกร่งท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาระบบ IT 
ฝึกอบรมพัฒนาครู เตรียมความพร้อมเข้าการปฏิรูปการศึกษา  ดําเนินการใช้ทรัพยากร การจัด
งบประมาณแบบมุ่งเน้นคุณภาพผลงาน 
 

ผลประเมินคุณภาพ     (  Achievement  )  
วิทยาลัยฯ  ได้พิจารณาตามองค์ประกอบต่อไปนี้  
1. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจท่ีเป็นปัจจุบัน 
2. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม และมีผู้รับผิดชอบ 
3. มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดท่ีประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
5. มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 

ซ่ึงวิทยาลัยฯ ได้ดาํเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ตาม
องค์ประกอบท่ีกําหนดให้ จํานวน  5  ข้อ 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่  6   ตัวบ่งช้ีที่  41   
อยู่ในระดับ      ����     ดี           ( ปฏิบัติข้อ 1- 4 หรือครบ 5 ข้อ)   

����    พอใช้      ( ปฏิบัติข้อ 1- 3 )     
����    ปรับปรุง   ( ปฏิบัติขอ้ 1- 2 หรือไม่ดําเนินการ)   
 



 

 

มาตราที่   7    มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

ข้อกําหนดที่ 7  สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่   42  ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 
 

ความตระหนัก    (  Awareness  ) 
  วิทยาลัยฯ  ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน และได้กําหนดแผนการจัดการ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อีกทั้งยังจัดการประชุมเรื่องการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ  
 

การดําเนินงาน    (Attempt )   
  วิทยาลัยฯได้ออกคําสั่งแต่งต้ังผู้ รับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน  ได้แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้และได้จัดทําคู่มือการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติและเตรียมรับการประเมิน ในระหว่างปีการศึกษา 2554  ผู้รับผิดชอบตามตัว
บ่งชี้ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน แล้วสรุปผลการดําเนินงานโดยการจัดทํา 3 A และ
ส่งผลมายังคณะกรรมการจัดทํา SAR ได้ทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อ
เผยแพร่ไปยังสาธารณชนและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนําผลการประเมินตนเองมาวางแผนใน
การพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป    

 

ผลการดําเนินงาน     (Achievement)   
 วิทยาลัยได้มีกลไกลในการประกันคุณภาพภายในโดยได้ดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําคู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ 
2. รายงานการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในให้สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาทราบ 
3. จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถามเร่ืองระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯกับ

ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ 
4. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่  7  ตัวบ่งช้ีที่ 42  
 อยู่ในระดับ      �       ดี (มีการปฏิบัติครบท้ัง 4 ข้อ)       
   �       พอใช้ ( ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 3 )        
   �       ปรับปรุง ( ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 2 หรือไม่ได้ดําเนินการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตราที่   7      มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อกําหนดที่ 7  สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่   43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

ความตระหนัก    (  Awareness  ) 
แผนกช่างยนต์ได้จัดการบริหารงานโดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาได้กําหนด

แผนการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ต่างๆและได้วางแผนพัฒนาสําหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีได้คะแนนน้อย
เพื่อท่ีจะพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
การดําเนินงาน    (Attempt )   

แผนกช่างยนต์ได้ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน  ได้แต่งตั้ง
ผู้ รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้และจัดการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานคุณภาพภายใน และได้จัดทําคู่มือการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติและเตรียมรับการประเมิน ในระหว่างปีการศึกษา 2554 ผู้รับผิดชอบตามตัว
บ่งชี้ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน แล้วสรุปผลการดําเนินงานโดยการจัดทํา 3 A และ
ส่งผลมายังคณะกรรมการจัดทํา SAR ได้ทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อ
เผยแพร่ไปยังสาธารณชนและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนําผลการประเมินตนเองมาวางแผนใน
การพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป    

 

ผลการดําเนินงาน     (Achievement)   
 วิทยาลัยได้มีกลไกลในการประกันคุณภาพภายในโดยได้ดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําคู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ 
2. รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่  7  ตัวบ่งช้ีที่ 43 
 อยู่ในระดับ      �       ดี            (มีการปฏิบัติครบท้ัง 3 ข้อ)       
   �       พอใช้      ( ปฏิบัติข้อ 1 และ ข้อ 2 )        
   �       ปรับปรุง   ( ปฏิบัติข้อ 1 เพียงข้อเดียว ) 
 
 
 
 


