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คํานํา 
 
 จากการที่สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาไวเปนนโยบาย  ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา ใหมี

มาตรฐานข้ันตํ่า เพื่อเปนทีย่อมรับของชมุชน  ในการทีจ่ะดําเนนินโยบายใหบรรลุเปาหมายดังกลาว

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพเพื่อ

เปนแนวทางใหหนวยงานตางๆไดถือเปนแนวทางปฏิบัติ 

 สาขาวิชาชางยนต ไดตระหนักถงึความสําคัญในการพฒันาทัง้ 3 มาตรฐานไดแก มาตรฐานดาน

ผูสําเร็จการศึกษาและผูเรียน  มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานปจจัยสาขาวิชาจึงไดกําหนด

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา และไดดําเนนิงานตามแผนเพื่อใหไดผลงานของสาขาวิชาดังกลาว

เปนไปอยางมคุีณภาพและสามารถตรวจสอบได 

 

 

 

      แผนกวชิาชางยนต 

           ป พ.ศ.  25523 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



สารบัญ 
 

คํานํา                                                                                                                  

สารบัญ 

บทสรุปของผูบริหาร 

          

บทท่ี 1   บทนํา 

1. ขอมูลเก่ียวกับแผนกชางยนต 
2. สภาพปจจุบันของแผนกชางยนต 
3. จุดเดนของแผนกชางยนต 
4. เปาหมาย สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

บทท่ี 2   สภาพการดําเนินงานของแผนกชางยนต 

1. วิสัยทัศนของแผนกชางยนต 
2. ปรัชญาการจัดการศึกษาของแผนกชางยนต 
3. พันธกิจ 

4.  แนวปฏิบัติท่ีใชไปสูเปาหมายและกลยุทธท่ีตองการพัฒนา  

5.  ระบบโครงสรางการบริหาร 

6.  ลักษณะของการบริหารงาน 

7.  การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

บทท่ี 3   การดําเนินงานแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี 

1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  

 2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4. ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม 

 5. ดานการrพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย  

 6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ 

บทท่ี 4   สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
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 บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไป ของสาขาวิชา เคร่ืองกล 

 
1. สาขาวิชา เคร่ืองกล ตั้งอยู ณ หอง         -        อาคาร แผนกวิชาชางยนต  
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 053-217708  ตอ 726, 718 
2. บุคลากรประจาํงานสาขาวิชา เคร่ืองกล ท้ังหมด 27 คน ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ
รายวิชาท่ีรับผดิชอบ 
ภาคเรียนท่ี2/2553 

หนาท่ีพิเศษ 

1 นายสุรชัย   เรือนสติ 
ค.บ.เทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

1. โครงการ 
2. งานไฟฟารถยนต 
3. งานทดลอง 
4. ฝกงาน 

หัวหนาแผนก
วิชา ชางยนต 

2 นายนรินทร   ศรีธิการ ค.อ.บ. เคร่ืองกล 
1. กลศาสตรวิศวกรรม 
2. ทดสอบปมและหวัฉีด 
3. เคร่ืองยนตสันดาปภายใน 

รองหัวหนา
แผนกวิชาชาง
ยนต 

3 นายธวัช   นนทธรรม ค.อ.บ. เคร่ืองกล 
1. วิศวกรรมยานยนต 
2. งานเคร่ืองยนตเล็ก 
3. ฝกงาน 

 

4 นายสมศักดิ์   ตรีเอกานุภาพ ค.อ.บ. เคร่ืองกล 

1. เช้ือเพลิง 
2. โครงการ 
3. งานปรับแตงเคร่ืองยนต 
4. ปฏิบัติเทคนิคยานยนต 

 

5 นายมานิต   ขัดขาว ค.อ.ม. เคร่ืองกล 
1. งานแกปญหาเคร่ืองกล 
2. งานเช้ือเพลิงแกสยานยนต 
3. สงกําลัง 

 

6 นายนาวิน   จกัขุเรือง ค.อ.บ. เคร่ืองกล 

1. งานซอมเคร่ืองยนต 
2. งานแกปญหาเคร่ืองกล 
3. งานเคร่ืองลางรถยนต 
4. ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 

 

7 นายปราโมทย   บุญเปง ค.อ.ม. เคร่ืองกล 
1. งานจักรยานยนต 
2. ฝกงาน 
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8 นายเผดจ็   คําพุฒ 
ค.บ.อุตสาหกรรม

ศิลป 

1. งานเคร่ืองลางรถยนต 
2. งานแกปญหาเคร่ืองกล 
3. ปฏิบัติเทคนิคยานยนต 

 

9 นายประพันธ   ยาวิลาศ ค.อ.ม. เคร่ืองกล 

1. เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม 
2.งานซอมเคร่ืองยนต 
3. ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 

 

10 นายสุธีวัตน   วามา ค.อ.บ. เคร่ืองกล 

1. งานเคร่ืองยนต 
2. งานบํารุงรักษารถยนต 
3. ศูนยฝกนกัศึกษาวิชาทหาร 
4. ความแข็งแรงของวัสดุ 
5. ฝกงาน 

 

11 นายนิมิต    รัศมี ศษ.ม. 

1. งานเคร่ืองยนตดีเซล 
2. ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 
3. งานปรับอากาศยานยนต 
4. เทอรโมไดนามิกส 

 

12 นายดวงจนัทร   วงศษา 
ศ.ษ.บ.อุตสาหกรรม 

ศึกษา 

1. งานทดสอบปมและหวัฉีด 
2. อาชีวะอนามัยและความ
ปลอดภัย 
3. งานวัดละเอียดชางยนต 
4. งานเคร่ืองยนตดีเซล 

 

13 นายพีรพงศ   วงษนอย วศ.บ.เคร่ืองกล 

1. ปรับอากาศรถยนต 
2. โครงการ 
3. กลศาสตรของไหล 
4. งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 

 

14 นายบัญชา   นพฤทธ์ิ 
อ.ศ.บ.เทคโนโลยี

เคร่ืองตน 

1. งานสีรถยนต 
2. งานบํารุงรักษารถยนต 
3. งานนิวเมติกสและ ไฮดรอ
ลอกส 
4. งานเคร่ืองยนตเบ้ืองตน 

 

15 นายธีรยุทร   ศรีรินทร อ.ศ.บ.เทคโนโลยี 1. คณิตศาสตรชางยนต  
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2. โครงการ 
3. งานไฟฟารถยนต 
4. งานทดลอง 

16 นายกิตติศักดิ์   ฝนปนวงศ 
ค.บ.อุตสาหกรรม

ศิลป 
1. เกียรอัตโนมัติ 
2. ระบบจัดการพลังงาน 

 

17 นายคงเดช   มากา 
ศ.ษ.บ.อุสหกรรม

ศิลป 

1. งานบริการยานยนต 
2. สงกําลัง 
3. งานเคร่ืองยนตเบ้ืองตน 
4. งานสงกําลังรถยนต 

 

18 นายเทิดศักดิ์   นุงจุง 
ศ.ษ.บ.อุสหกรรม

ศิลป 

1. งานเคร่ืองยนตเบ้ืองตน 
2. เช้ือเพลิง 
3. งานบริการยานยนต 

 

19 นายวิสิษฐ   ทองมา ค.อ.บ.เคร่ืองกล 

1. งานเคร่ืองยนต 
2. งานเคร่ืองยนตเบ้ืองตน 
3. โครงการ 
4. กลศาสตรวิศวกรรม 
5. งานระบบควบคุม
เคร่ืองยนตดวยอิเล็กทรอนิกส 
6. กิจกรรมลูกเสือ 

 

20. นายเกรียงไกร   อ่ินคํา ค.อ.บ.เคร่ืองกล 

1. งานเคร่ืองยนตเล็ก 
2. งานเช้ือเพลิงแกสยานยนต 
3. การขับรถยนต 
4. ระบบการจดัการพลังงาน 
5. งานวัดละเอียดชางยนต 
6. วิศวกรรมยานยนต 

 

21. นายจตุเมธ   ดวงจันทร วศ.บ.เคร่ืองกล 

1. ระบบจัดการพลังงาน 
2. เคร่ืองลางยานยนต 
3. เคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
4. คณิตศาสตรชางยนต 
5. โครงการ 

 

22. นายถาวร   ใจมุก ค.อ.บ.เคร่ืองกล 
1. งานปรับอากาศรถยนต 
2. งานสีรถยนต 
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23. นายปฏิภาณ   หลุยจําวัน วศ.บ.เคร่ืองกล 

1. งานบํารุงรักษารถยนต 
2. งานทดสอบปมและหวัฉีด 
3. งานเคร่ืองยนต 
4. แกสโซลีน 

 

24. นายวรุพงษ   แกวเมืองชัย ค.อ.บ.เคร่ืองกล 

1. งานไฟฟารถยนต 
2. งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
3. ระบบคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต 

 

25 นายกิตติเดช   หลาหนัก วศ.บ.เคร่ืองกล 

1. งานเคร่ืองยนตเบ้ืองตน 
2. งานเคร่ืองยนตดีเซล 
3. งานเช้ือเพลิงแกสยานยนต 
4. ระบบคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต 
5. งานทดสอบปมและหวัฉีด 
6. วิศวกรรมยานยนต 

 

26. นายประภัทร   ขัติยะ วศ.บ.เคร่ืองกล 

1. แกสโซลีน 
2. ความแข็งแรงของวัสดุ 
3. งานปรับแตงเคร่ืองยนต 
4. โครงการ 

 

27. นายอนกุูล   พิกุลเคหา วศ.บ.เคร่ืองกล 

1. งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็คทรานิกส 
2. งานเคร่ืองยนตเบ้ืองตน 
3. โครงการ 
4. นิวเมตกิสและไฮดรอลิกส 
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3. จํานวนพัสดุและครุภัณฑภายในสาขาวิชาชางยนต  มีดังตอไปนี ้

      บัญชีรายช่ือ  ครุภัณฑชางยนต  คงเหลือ   
ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2549 

ลําดับ 
ท่ี 

วัน เดือน ป 
ท่ีไดรับ 

หมายเลขประจํา 
วัสด-ุครุภัณฑ 

รายการ ขนาด ลักษณะ 
วัสด-ุครุภัณฑ  

ไดมาโดย 
วิธีใด 

จํานวน 
  

ราคา 
หนวยละ 

1 พ.ศ. 2512 4930-015-0001 
อุปกรณชุดบริการหลอ
ล่ืน ประกวดราคา 1 เคร่ือง 

 

   ยี่หอ NISSALCO ประกวดราคา 1 เคร่ือง 16,625 

2 พ.ศ. 2512 4910-003-0001 เคร่ืองยกรถแบบใชลม ประกวดราคา 1 เคร่ือง 6,660 

3 พ.ศ. 2512 3411-001-0001 เคร่ืองดัดตัวถังรถยนต ประกวดราคา 1 เคร่ือง 7,800 

   
ขนาดจับดอกสวานได
โตสุด 1/2"     

 

4 พ.ศ.2512 3444-001-0001 เคร่ืองอัดกล ประกวดราคา 1 เคร่ือง 500 

5 พ.ศ.2512 3444-001-0002 เคร่ืองอัด ไฮดรอลิกส ประกวดราคา 1 เคร่ือง 10,000 

6 พ.ศ.2512 4910-035-0001 ชุดซอมตัวถัง ประกวดราคา 1 เคร่ือง 2,860 

7 พ.ศ.2512 4910-035-0001 เคร่ืองดัดกานสูบ ประกวดราคา 1 เคร่ือง 2,090 

8 พ.ศ.2512 4910-027-0005 
เคร่ืองทดสอบแบตเตอร่ี
และมอเตอรสตารท ประกวดราคา 1 เคร่ือง 

2,153 

10 พ.ศ.2512 4910-016-0005 แมแรงยกเกยีรรถยนต ประกวดราคา 1 ตัว 4,801 

11 พ.ศ. 2512 3433-011-0001 เคร่ืองเช่ือมแกส ประกวดราคา 1 เคร่ือง 1,460 

12 พ.ศ. 2512 4130-008-0001 
ชุดเครื่องมือบริการแอร
รถยนต ประกวดราคา 1 ชุด 

4,437 

13 พ.ศ.2512 5120-010-0001 เคร่ืองดูดแบร่ิงดานขาง ประกวดราคา 2  ตัว 488 

14 พ.ศ.2512 5130-007-0002 สวานไฟฟาขนาด 1/2" ประกวดราคา 2  ตัว 514 

15 พ.ศ.2512 5120-010-0001 เคร่ืองดูดพิทแมน อารม ประกวดราคา 2  ตัว 268 

16 พ.ศ.2512 5120-010-0001 เคร่ืองดูดมูเลยไดนาโม ประกวดราคา 1 ตัว 220 

17 พ.ศ.2512 4910-035-0001 
เคร่ืองมือต้ังศูนย 
แผนคลัช ประกวดราคา 1 ชุด 

680 

18 พ.ศ.2512 4910-035-0001 เคร่ืองวัดกําลังอัดดีเซล ประกวดราคา 1 ตัว 760 

19 พ.ศ.2512 7105-006-0001 
โตะฝกงาน 80 x 100 ประกวดราคา 11 ตัว 

1,100 
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20 พ.ศ.2512 7105-006-0001 
โตะฝกงาน 80 x 150 
ซม. ประกวดราคา 1 ตัว 

600 

21 30 ตค.27 4140-001-0001 พัดลมติดเพดาน 36" ตกลงราคา 4 ตัว 600 

22 30 ตค.27 4140-001-0001 พัดลมต้ังพื้น 16" ตกลงราคา 1 ตัว 1,200 

23 30 ตค.27 4910-027-0001 
เคร่ืองทดสอบหาคา
ความรอน ประกวดราคา 1 ชุด 

51,385 

24 30 ตค.27 4910-035-0001 เคร่ืองวัดความหนืด ประกวดราคา 1 เคร่ือง 25,805 

25 30 ตค.27 4910-027-0001 
เคร่ืองทดสอบหาจุดวาบ
ไฟ ประกวดราคา 1 เคร่ือง 

9,120 

26 30 ตค.27 3020-008-0001 
อุปกรณการสอนเร่ือง
เฟอง ประกวดราคา 1 ชุด 

32,000 

27 30 ตค.27 4330-004-0001 ปมลม เอฟเอส ประกวดราคา 1 ชุด 7,050 

28 30 ตค.27 5180-001-0001 
เคร่ืองมือซอม
รถจักรยานยนต ตกลงราคา 1 ชุด 

4,830 

29 30 ตค.27 4110-002-0001 เคร่ืองทําความเย็น ตกลงราคา 1 เคร่ือง 4,500 

30 30 ตค.27 4120-001-0001 
เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกสวน บริจาค 1 เคร่ือง 

34,000 

   ยี่หอ จีอี      

31 30 ตค.27 7430-001-0001 
เคร่ืองพิมพดีดภาษาไทย

ตั้งโตะ บริจาค 1 เคร่ือง 
15,000 

   ยี่หอ โอลิมเปย      

32 30 ต.ค.27 4130-008-0001 
อุปกรณฝก
เคร่ืองปรับอากาศ
รถยนต ประกวดราคา 1 ชุด 

100,000 

33 30 ต.ค.27 4130-008-0001 
อุปกรณฝก
เคร่ืองปรับอากาศ
รถยนต ประกวดราคา 1 ชุด 

100,000 

34 30 ต.ค.27 4910-006-0001 
เคร่ืองขัดผาหามลอ 
ยี่หอ AMMCO สอบราคา 1 เคร่ือง 

23,750 

35 30 ต.ค.27 5210-016-0001 เกจวัดความโตกระบอก ตกลงราคา 1 ชุด 3,950 
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36 30 ต.ค.27 6685-013-0001 
เทอรโมมิเตอรทดสอบ
หาคาความรอน ตกลงราคา 1 อัน 

1,740 

37 30 ต.ค.27 6685-013-0002 
เทอรโมมิเตอรทดสอบ
หาจุดวาบไฟ ตกลงราคา 1 อัน 

5,597 

38 30 ต.ค.27 4910-035-0001 เคร่ืองมือพิเศษยามาฮา ตกลงราคา 2 ชุด 3,600 

39 30 ต.ค.27 2805-001-0001 
เคร่ืองยนตฮอนดา จี

เอ็กซ 240 ตกลงราคา 2 เคร่ือง 
8,500 

40 15 สค.27 3419-017-0001 เคร่ืองขัดรู ประกวดราคา 1 เคร่ือง 16,000 

41 23 กย.27 4910-002-0001 
เคร่ืองสมดุลยลอแบบ
ดิจิตอล สอบราคา 1 เคร่ือง 

111,800 

42 13 กพ.27 4910-027-0001 
เคร่ืองทดสอบปม
เช้ือเพลิง ประกวดราคา 1 เคร่ือง 

450,000 

   
เคร่ืองยนตดีเซลยี่หอ 
BOSCH     

 

43 29 พค.29 6730-001-0001 เคร่ืองฉายสไลด ตกลงราคา 1 เคร่ือง 5,500 

44 5 ธค.29 7110-001-0001 ตูเหล็ก 2 บาน ตกลงราคา 3 ใบ 1,300 

45 9 มค.30 5120-008-0001 แมแรงตะเข 3 ตัน ตกลงราคา 1 ตัว 7,500 

46 26 มค.30 5120-008-0001 แมแรงตะเข 5 ตัน ตกลงราคา 1 ตัว 10,000 

47 9 มีค.30 4910-035-0001 
เคร่ืองมือซอม
รถจักรยานยนต     

 

   พรอมตูเข็น 45 ช้ิน สอบราคา 3 ชุด 12,008 

48 20 มีค.30 3442-004-0001 ชุดกรองน้ําเรกกูเลเตอร ตกลงราคา 2 ชุด 2,300 

49 20 มีค.30 3442-002-0001 ชุดอิมแพ็คลมหัวขับ 3/8 ตกลงราคา 2 ชุด 4,553 

50 27 กค.30 6635-015-0001 
เคร่ืองวิเคราะหไอเสีย 
ยี่หอ SUN สอบราคา 1 เคร่ือง 

87,000 

51 22 กย.30 4910-012-0001 ไดแอล เกจ ตัง้ไฟ ตกลงราคา 2 ตัว 1,783 

52 17 ตค.31 3416-001-0001 
เคร่ืองกลึงจานเบรค 
ยี่หอ AMMCO สอบราคา 1 เคร่ือง 

165,000 
 

53 21 กพ.32 2805-001-0001 เคร่ืองยนตแกส โซลีน      
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   ใชแลว ยี่หอ โตโยตา สอบราคา 2 เคร่ือง 19,000 

54 20 กค.33 5120-005-0001 ปากกาจับช้ินงาน ผลผลิต น.ศ. 2 ตัว 1,200 

55 31 กค.33 4910-027-0001 
เคร่ืองทดสอบเยนเนอเร
เตอร     

 

   
อัลเตอรเนเตอร-
สตารทเตอร     

 

   ชนิดต้ังพื้น ยีห่อ SUN สอบราคา 1 เคร่ือง 244,000 

56 7 กย.33 7110-001-0001 
ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน ตกลงราคา 1 ใบ 

2,000 

57 26 กย.34 4910-027-0001 
เคร่ืองวัดและทดสอบ
แรงดันสปริง สอบราคา 1 เคร่ือง 

50,000 

58 15 มค.35 2805-001-0001 
เคร่ืองยนต
เอนกประสงค ตกลงราคา 2 เคร่ือง 

6,250 

   ยามาฮา รุน MF180      

59 14 กค.35 6635-015-0001 
เคร่ืองวิเคราะหสภาพ
เคร่ืองยนต สอบราคา 1 เคร่ือง 

386,000 

   ยี่หอ BEAR รุน 40-501      

60 8 กค.35 5130-007-0001 สวานไฟฟาต้ังโตะ รับโอนจาก 2 เคร่ือง 3,600 

61 23 พย.35 5180-003-0001 
ชุดชางยนต 5 รายการ 
ประกอบดวย     

35,310 

   
1. เคร่ืองมือชุดซอม
มอเตอรไซค    1 ชุด 

 

        2 จังหวะ      

   
2. เคร่ืองมือชุดซอม
มอเตอรไซค   1 ชุด 

 

       4 จังหวะ      

   
3. มัลติมิเตอรแบบ
ธรรมดา   1 ชุด 

 

   4. เคร่ืองชารทแบตเตอร่ี   1 ชุด  
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       ขนาด 6 -12 โวลต      

   
5. เคร่ืองทดสอบการต้ัง
ไฟ   1 ชุด 

 

62 18 ธค.35 2805-001-0001 
เคร่ืองยนตเล็ก 4 จังหวะ 
5 แรงมา     

 

   
ระบบทองขาว ยี่หอ 
ฮอนดา จี-200 ตกลงราคา 3 เคร่ือง 

5,900 

63 26 มค.36 6635-007-0001 
เคร่ืองทดสอบแรงบิด
พรอมอุปกรณ     

 

   
ยี่หอ 
G.U.N.T.HAMBURG 
แบบ     

 

   WP.500 สอบราคา 1 เคร่ือง 148,000 

64 18 มค.36 2330-014-0001 
ตูพวงแบบ 4 ลอ พรอม
อุปกรณ สอบราคา 1 ตัน 

110,000 

65 15 กพ.36 4910-035-0001 
เคร่ืองทดสอบความ
หนืดของจารบี     

 

   ยี่หอ PERCISION สอบราคา 1 เคร่ือง 99,991 

66 5 กค.36 4910-035-0001 
เคร่ืองถอดยางรถยนต 
ยี่หอ FAIP     

 

   
รุน F40 COMPUTER 
พรอมแมแรง     

 

   ตะเฆ ขนาด 2 ตัน สอบราคา 1 เคร่ือง 80,000 

67 3 สค.36 4910-035-0001 
เคร่ืองประจุแบตเตอร่ี
แบบเร็ว      

 

   
ยี่หอ CENTURY แบบ 
141-060-907 สอบราคา 1 เคร่ือง 

22,200 

68 14 กย.36 2320-004-0001 
รถยนตบรรทุกอีซูซุสีฟา
แบบ NPR 59     

 

   
LUS พรอมกะบะ ขนาด 
6 ลอ 4 สูบ     
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115 แรงมา เคร่ืองยนต
ดีเซลน้ําหนกั     

 

   
บรรทุกไมต่ํากวา 4 ตัน
น้ําหนกัรถรวม     

 

   
น้ําหนกับรรทุกไมต่ํา
กวา 8,400 กก. สอบราคา 1 คัน 

490,000 

69 22 กย.36 6625-003-0001 
เคร่ืองวัดระดบัเสียง 
ยี่หอ     

 

   DAWE แบบ D-1422C สอบราคา 1 เคร่ือง 31,000 

70 28 กย.36 5180-003-0001 
ครุภัณฑการศึกษา ชุด
วิชาชาง ตกลงราคา 1 ชุด 

22,700 

   
อุตสาหกรรม 1 ชุด 4 
รายการ     

 

   
 -เคร่ืองมือประจําตัวชาง
เดินสายไฟฟา     

 

   
 -เคร่ืองมือซอม
เคร่ืองยนตเล็ก     

 

   
 -เคร่ืองมือซอม
มอเตอรไซค     

 

   
 -เคร่ืองมือบริการปม
และฉีด     

 

   เคร่ืองยนตเล็ก      

71 10 พย.36 4910-003-0001 
เคร่ืองยกรถแบบเสาต้ัง
พื้น ขนาด สอบราคา 1 เคร่ือง 

180,000 

   
ไมนอยกวา 2.5 ตัน ยี่หอ 
OMCN รุน      

 

   ART.199/F      

72 3 ธค.36 4910-027-0001 
เคร่ืองทดสอบควันดํา 
ยี่หอ สอบราคา 1 เคร่ือง 

119,800 

   
ODOLINI แบบ MOD 
490     
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73 10 มค.37 5915-001-0001 
ออสซิสโลสโคป ขนาด 
40 MHZ  สอบราคา 1 เคร่ือง 

79,982 

   
ยี่หอ IWATSU รุน DS-
8605     

 

74 31 มค.37 2320-004-0001 
รถยนตบรรทุก ขนาด 1 
ตัน ท่ีนั่ง     

 

   
สองตอน ขับเคล่ือน 4 
ลอ      

 

   
(DOUBLE CAB 4 WD) 
หมายเลข     

 

   
เคร่ือง C-49240 
หมายเลขแชชชี่      

 

   
A-9704881 สีดําแบบ 
TFS 54HPYBD สอบราคา 1 คัน 

570,000 

   ART.199/F      

75 8 กพ.37 6620-003-0001 
เคร่ืองมือวัดละเอียด

เคร่ืองยนต   
 

   เล็กและจกัรยานยนต ตกลงราคา 2 ชุด 24,075 

76 15 มีค.37 4920-005-0001 
เคร่ืองเช็คการร่ัวน้ํายา
แอร     

 

   แบบอิเล็กทรอนิกส สอบราคา 1 ตัว 15,000 

77 21 เมย.37 6625-003-0001 
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล 
ยี่หอ     

 

   SANWA รุน CDS 820 ตกลงราคา 10 ตัว 2,900 

78 21 เมย.37 4910-035-0004 
เคร่ืองวัดรอบและมุม
หนาทอง     

 

   
ขาวและมุม DWELL
ยี่หอ SP TOOLS ตกลงราคา 3 ชุด 

15,000 

79 18 สค.37 4940-005-0001 
ชุดเครื่องมือพนสี
รถยนตซ่ึงประกอบ     

 

   ดวยอุปกรณหลายยี่หอ      
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เชน 
Nai,Speedy,Puma,Meji สอบราคา 1 ชุด 

59,000 

80 22 กย.37 4910-035-0005 
เครนไฮดรอลิกส
เคล่ือนยายไดสะดวก     

 

   ดวยลอเล่ือน ตกลงราคา 1 เคร่ือง 27,000 

81 30 กย.37 2310-004-0001 
รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ี
นั่ง(เบนซิน)     

 

   
ยี่หอโตโยตา ไฮเอซ สี
ขาว RZH      

 

   
 11RR RBMRS 1 RZ-
0660709     

 

   
RZH 11R-7000472 B-
2723 สอบราคา 1 คัน 

480,000 

82 28 ตค.37 5120-024-0001 เคร่ืองมือดูดท่ัวไป สอบราคา 1 ชุด 74,000 

83 28 ตค.37 6620-003-0002 
เคร่ืองมือวัดละเอียดชาง
ยนต สอบราคา 1 ชุด 

148,000 

84 28 ตค.37 5120-001-0001 
เคร่ืองมือชางปรับแตง
เคร่ืองยนตดีเซล สอบราคา 1 ชุด 

73,500 

85 28 ตค.37 4910-027-0001 
เคร่ืองมือทดสอบระบบ
ฉีดเช้ือเพลิง     

 

   แกสโซลีน สอบราคา 1 ชุด 85,500 

86 28 ตค.37 4910-010-0001 
เคร่ืองมือบริการ
เคร่ืองยนตระบบฉีด     

 

   
น้ํามันเช้ือเพลิงแกสโซ
ลีน ยี่หอ     

 

   NEW AGE (DEFIA) สอบราคา 1 ชุด 56,000 

87 13 มีค.38 5180-003-0001 
เคร่ืองมือถอดประกอบ
และปรับแตง     

 

   ปม วี.อี ยีห่อ ZEXEL สอบราคา 1 ชุด 79,000 

88 14 มีค.38 5180-003-0001 ชุดบริการเคร่ืองยนตเล็ก ตกลงราคา 1 ชุด 178,000 

89 9 มิย.38 7110-001-0001 ตูเหล็ก 2 บาน แบบปด ตกลงราคา 1 ใบ 2,300 
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90 9 มิย.38 7110-007-0001 โตะทํางานระดับ 3-6 ตกลงราคา 2 ตัว 2,300 

91 9 มิย.38 7110-006-0001 เกาอ้ีทํางานระดับ 3-6 ตกลงราคา 2 ตัว 550 

92 9 มิย.38 5120-005-0001 
ปากกาจับงานชนิดฐาน

หมุนได   
 

   
ขนาด 150 มม. ยี่หอ 

RECORD ตกลงราคา 4 ตัว 
4,500 

93 9 มิย.38 5120-005-0002 
ปากกาจับงานชนิดฐาน

หมุนไมได   
 

   
ขนาด 150 มม. ยี่หอ 

RECORD ตกลงราคา 4 ตัว 
3,150 

94 9 มิย.38 5120-008-0001 แมแรงตะเข ขนาด 3 ตัน    

   ยี่หอ NAGASAKI ตกลงราคา 1 ตัว 17,800 

95 11 กค.38 2920-016-0001 
ไทม่ิง ไลท เคร่ืองยนต

แกสโซลีน   
 

96   ยี่หอ TECHNOTEST ตกลงราคา 1 ชุด 12,000 

97 2 สค.38 4120-001-0001 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

35000 BTU   
 

98   ยี่หอ DELUXE รับบริจาค 1 เคร่ือง 30,000 

99 2 สค.38 4120-001-0001 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

35000 BTU   
 

   ยี่หอ MITSUBISHI รับบริจาค 1 เคร่ือง 32,800 

100 24 สค.38 5120-001-0001 
เคร่ืองมือชางปรับแตง

เคร่ืองยนต   
 

   แกสโซลีน สอบราคา 1 เคร่ือง 108,000 

101 12 กย.38 2320-004-0001 
รถยนตบรรทุกยี่หอ ฮี

โน รุน เอฟบี   
 

   
2 ดับบลิวอีแอลเอ 
พรอมกะบะคารโก สอบราคา 1 คัน 

645,000 

102 6 ตค.38 4910-002-0001 
เคร่ืองต้ังศูนยลอ ระบบ

คอมพิวเตอร   
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   ยี่หอ Bear รุน Ccd 1000 สอบราคา 1 เคร่ือง 700,000 

103 6 ตค.38 4310-007-0001 
เคร่ืองทําสูญญกาศและ

เติมน้ํายาแอร   
 

   
ระบบคอมพิวเตอร ยี่หอ 

ROBINAIR   
 

   รุน 10323A สอบราคา 1 เคร่ือง 89,000 

104 13 พค.39 2805-001-0001 
เคร่ืองยนตท่ีใชแลว 

ยี่หอ โตโยตา   
 

   
พรอมแทนเคร่ืองและ

อุปกรณ ตกลงราคา 4 เคร่ือง 
13,000 

105 25 มิย.39 7110-007-0001 โตะทํางานระดับ 3-6 ตกลงราคา 1 ตัว 2,300 

106 25 มิย.39 7110-007-0001 เกาอ้ีทํางานระดับ 3-6 ตกลงราคา 1 ตัว 550 

107 25 กค.39 7110-006-0001 เกาอ้ีไฟเบอร สีฟา ตกลงราคา 45 ตัว 320 

108 9 สค.39 4120-001-0001 
เคร่ืองปรับอากาศไฮไฟ 

รุน HF 800   
 

   
ขนาด 25000 BTU 220 

V   
 

   พรอมคาติดต้ัง สอบราคา 2 เคร่ือง 27,850 

109 30 สค.39 5180-001-0001 
เคร่ืองมือถอดประกอบ

ชุดระบบสง   
 

   
กําลังและเคร่ืองลาง

รถยนต สอบราคา 1 เคร่ือง 
179,000 

110 30 สค.39 4910-027-0001 
เคร่ืองตรวจสอบและทํา

ความสะอาด   
 

   หัวฉีดเบนซิน สอบราคา 1 เคร่ือง 219,000 

111 30 สค.39 4930-015-0001 
เคร่ืองอัดจารบีแบบ
เคล่ือนท่ีได ใชลม ตกลงราคา 1 เคร่ือง 

25,000 

112 30 สค.39 4930-015-0002 
เคร่ืองเติมน้ํามันเกียร

เคล่ือนท่ี ได   
 

   (ใชลม) ตกลงราคา 1 เคร่ือง 27,000 

113 30 สค.39 5180-001-0001 เคร่ืองมือซอม ตกลงราคา 2 ชุด 6,000 
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114 30 สค.39 5180-001-0001 
เคร่ืองมือซอม
มอเตอรไซค ตกลงราคา 2 ชุด 

4,500 

115 10 กย.39 4120-001-0001 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

25000 BTU   
 

   ยี่หอ HIFI รุน HF/HFC ตกลงราคา 2 เคร่ือง 27,850 

116 1 ตค.39 4910-002-0001 
เคร่ืองสมดุลยลอรถยนต

แบบประชิต   
 

   
ยี่หอ CORGHI รุน EF 

14 ตกลงราคา 1 เคร่ือง 
250,000 

117 1 ตค.39 4310-007-0001 
เคร่ืองถายและ

หมุนเวียนน้ํายาแอร   
 

   
ยี่หอ ROBINAIR รุน 

12135A สอบราคา 1 เคร่ือง 
165,000 

118 17 มค.40 5280-003-0001 
ชุดเกจวัดความดันน้ํายา

แอร R-12 ตกลงราคา 3 ชุด 
4,950 

119 5 กพ.40 7110-006-0001 
เกาอ้ีผูมาติดตอ เกาอ้ีไฟ

เบอรยี่หอ พี.เจ ตกลงราคา 50 ตัว 
400 

120 5 กพ.40 7110-006-0001 เกาอ้ีทํางานระดับ 3-6 ตกลงราคา 15 ตัว 600 

121 23 พค.40 4940-001-0001 
ชุดเครื่องมือทําความ

สะอาดหวัฉีด   
 

   
ดีเซล ยี่หอ 

HARTRIDG#99-50 ตกลงราคา 1 ชุด 
10,000 

122 3 มิย.40 2815-001-0001 
เคร่ืองยนตดีเซลสูบเดียว

ขนาด   
 

   
8 แรงมา ยี่หอ 

YANMAR รุนTF85LM สอบราคา 4 เคร่ือง 
34,659 

113 5 มิย.40 5180-001-0001 
เคร่ืองมือซอม
มอเตอรไซค ตกลงราคา 2 ชุด 

4,500 

114 5 มิย.40 5180-001-0001 
เคร่ืองมือซอม
เคร่ืองยนตเล็ก ตกลงราคา 2 ชุด 

5,000 
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115 9 มิย.40 2340-005-0001 ชุดฝกรถจักรยานยนต ตกลงราคา 2 ชุด 49,975 

116 15 สค.40 4910-035-0007 เคร่ืองต้ังไฟหนารถยนต ตกลงราคา 1 เคร่ือง 30,000 

117 15 สค.40 4130-008-0001 
เคร่ืองมือบริการ
เคร่ืองปรับอากาศ   

 

   
รถยนตใชกับน้ํายา 

R134 สอบราคา 1 ชุด 
130,000 

118 25 กย.40 2920-031-0001 
ชุดฝกอิเล็กทรอนิกส

ยานยนต สอบราคา 1 ชุด 
110,000 

119 25 กย.40 2920-019-0001 
ชุดอุปกรณเคร่ืองยนต

ดีเซลควบคุม   
 

   ดวยอิเล็กทรอนิกส สอบราคา 1 ชุด 100,000 

120 10 พย.40 4910-027-0007 
เคร่ืองทดสอบหาการ

สูญเสีย   
 

   
ของของไหลในระบบ

ปด สอบราคา 1 เคร่ือง 
148,730 

121 20 กค.41 4320-004-0001 
เคร่ืองปมน้ําแรงดันสูง

ชนิดหวัพน   
 

   
รุน HP201หมายเลข
เคร่ือง96/32945 ตกลงราคา 1 เคร่ือง 

70,000 

122 31 กค.41 5180-003-0002 
เคร่ืองมือถอดประกอบ

ปมดีเซลแบบ   
 

   สูบเรียง ตกลงราคา 1 เคร่ือง 60,000 

123 15 สค.41 2920-016-0002 
ไทม่ิง ไลทวัดรอบในตัว

แบบดิจิตอล   
 

   ยี่หอ TECNOTEST ตกลงราคา 2 เคร่ือง 39,750 

124 28 สค.41 4910-027-0008 
เคร่ืองทดสอบความ
ส้ินเปลืองของ   

 

   
น้ํามันเช้ือเพลิง ยี่หอ 

OKUDA   
 

   รุน FC-9500I สอบราคา 1 เคร่ือง 120,000 

125 10 กย.41 2815-001-0002 ชุดฝกเคร่ืองยนตดีเซล สอบราคา 5 ชุด 79,500 
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126 10 กย.41 3010-012-0001 
ชุดฝกเกยีรอัตโนมัติ

แบบธรรมดา สอบราคา 1 เคร่ือง 
44,900 

127 10 กย.41 2920-031-0002 
ชุดฝกอุปกรณอํานวย
ความสะดวกดวย   

 

   ระบบไฟฟา สอบราคา 2 ชุด 59,000 

128 16 กย.41 5180-001-0001 
ชุดเครื่องมือซอม

รถจักรยานยนต 1 ชุด รับบริจาค 1 ชุด 
50,000 

   
(29 รายการ) 
ประกอบดวย.-   

 

   
- ตูใสเคร่ืองมือ          

1 ชุด   
 

   
- ชุดเครื่องมือ           

1 ชุด   
 

   
- แผงรองเคร่ืองมือ       

1 ชุด   
 

   
- ปนเปาลม             

1 ชุด   
 

   
- ชุดบล็อคลม           

1 ชุด   
 

   
- มัลติมิเตอร            

1 ชุด   
 

   
- ประแจปอนด          

1 ชุด   
 

   
- ไขควงตอก            

1 ชุด   
 

   
- บล็อกหัวเทียน         

1 ชุด   
 

   
- หัวเติมลมพรอมเกจวัด

ลม      1 ชุด   
 

   
- ดอกไขควงตอกหัว
แฉกเบอร2 1 ชุด   
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- ดอกไขควงตอกหัว
แฉกเบอร3 1 ชุด   

 

   
- ลูกบล็อคยาวเบอร 8     

1 ชุด   
 

   - ขอตอเพ่ิมขนาดใส    

   
ลูกบล็อค               

1 ชุด   
 

   
- ขอตอใสดอกไขควง     

1 ชุด   
 

   
- ดอกไขควงบล็อคลม 

เบอร 2   1 ชุด   
 

   
- ดอกไขควงบล็อคลม 

เบอร 3   1 ชุด   
 

   
- ลูกบล็อค เบอร 8       

1 ชุด   
 

   
- ลูกบล็อค เบอร 10      

1 ชุด   
 

   
- ลูกบล็อค เบอร 12      

1 ชุด   
 

   
- ลูกบล็อค เบอร 14      

1 ชุด 
   

 

   
- ตัวกดสปริงวาลว       

1 ชุด   
 

   
- ตัวดดูลอแมเหล็ก
ท่ัวไป         1 ชุด   

 

   
- บล็อกถอดนัตคลัทซ 

16 มม.   1 ชุด   
 

   
- บล็อกถอดนัตคลัทซ 

14 มม.   1 ชุด   
 

   - ตัวล็อคแมเหล็ก           
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- ตัวล็อคจานคลัทซ      

1 ชุด   
 

   
- ตัวล็อคกานสูบ         

1 ชุด   
 

   
- ตัวปรับต้ังคอ          

1 ชุด   
 

129 28 ตค.41 5915-001-0001 
ดิจิตอลสตอเรจ
ออสซิลโลสโคป   

 

   
ขนาด 60MHZยี่หอ 

TEKTRONIX   
 

   
รุน TDS 210 ผลิตใน

ประเทศ   
 

   สหรัฐอเมริกา ตกลงราคา 1 เคร่ือง 115,500 

130 27 เมย.43 2805-001-0002 
ชุดฝกเคร่ืองยนตแกสโซ

ลีน ตกลงราคา 1 ชุด 
60,000 

131 9 พค.43 2530-001-0001 ชุดฝกระบบเครื่องลาง ตกลงราคา 1 ชุด 75,000 

132 19 กค.43 7730-003-0001 
ทีวีสี ยี่หอ NEC ขนาด 

21 นิ้ว รับบริจาค 1 เคร่ือง 
11,800 

133 19 กค.43 7730-003-0001 
ทีวีสี ยี่หอ NEC ขนาด 

25 นิ้ว รับบริจาค 1 เคร่ือง 
17,400 

134 19 กค.43 7730-003-0001 
ทีวีสี ยี่หอ SONY ขนาด 

21 นิ้ว รับบริจาค 1 เคร่ือง 
14,900 

135 19 กค.43 6730-004-0001 เคร่ืองฉายภาพสไลด    

   
ยี่หอ KODAK EKTA-

GRAPHIC 3 -   
 

   BR PROJECTOR รับบริจาค 1 เคร่ือง 16,000 

136 25 พค.44 2805-001-0002 
เคร่ืองยนตฮอนดา G200 

QTM   
 

   
หมายเลขเคร่ือง 

9570214   
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หมายเลขเคร่ือง 

9637524   
 

   
หมายเลขเคร่ือง 

9654958   
 

   
หมายเลขเคร่ือง 

9654774 ตกลงราคา 4 เคร่ือง 
6,200 

137 29 มิย.44 7440-009-0002 
จอภาพ ขนาด 15 นิ้ว 

ยี่หอ Philips ตกลงราคา 1 ตัว 
6,250 

138 28 มิย.44 7440-010-0001 
ชุดหนวยความจํา 
(CPU) KEN รุน   

 

   Pentium III  1 GHz ตกลงราคา 1 ตัว 31,000 

139 29 มิย.44 7440-009-0001 
เคร่ืองพิมพแบบพน

หมึก ยี่หอ   
 

   
Hewlett Packard รุน HP 

Desk Jet   
 

   990 C ตกลงราคา 1 ตัว 17,200 

140 24 กค.44 2310-004-0001 
รถยนตโดยสารขนาด 

12 ท่ีนั่ง ยี่หอ   
 

   
โตโยตา รุน ไฮเอท 
แบบ LH 172R-   

 

   
RBMNS/11 สีเขียว

บรอนซ   
 

   
เคร่ืองยนตดีเซลขนาด 

2,986 ซี.ซ.   
 

   
พรอมแอรทอ (แอรราว) 

เบาะปรับ   
 

   
เอนนอนได 9 ท่ีนั่ง 

พวงมาลัย   
 

   เพาเวอรเซ็นทรัลลอค สอบราคา 1 คัน 710,000 

141 20 กค.44 7440-010-0003 
เคร่ืองสแกนเนอร A-4 

ยี่หอ Hewlett   
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Packard รุน HP Scanjet 

5300 C ตกลงราคา 1 เคร่ือง 
9,100 

142 20 กค.44 5950-004-0001 
เคร่ืองควบคุมและ
สํารองไฟฟา (UPS)   

 

   
ขนาด 750 VA ยี่หอ 

Atlanta ตกลงราคา 1 เคร่ือง 
2,950 

143 21 กย. 44 5180-002-0001 
เคร่ืองมือถอดประกอบ

และบริการเกยีร สอบราคา 1 ชุด 
137,500 

   
อัตโนมัติ 

ประกอบดวย.-   
 

   
1.ชุดเครื่องมือท่ัวไป
ประกอบดวย.-   

 

   
1.1 ชุดประแจแหวน 6-

32 มม.   
 

   
จํานวนไมนอยกวา 12 

ตัว  1  ชุด   
 

   
1.2 ชุดประแจปากตาย 

6-32 มม.   
 

   
จํานวนไมนอยกวา 12 

ตัว  1  ชุด   
 

   
1.3 ชุดประแจบอก
ขนาดหวัขับ 1/2 นิ้ว   

 

   
ขนาด10-32 มม. จํานวน

ไมนอยกวา   
 

   
21 ตัว พรอมอุปกรณ
ชนิดตางๆ 1  ชุด   

 

   
1.4 คีมถางแหวนลอ
คแบบปากตรง   

 

   
และปากงอมีขนาดความ

ยาวไมนอยกวา   
 

   9  นิ้ว 2  ตัว    
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1.5 คีมบีบแหวนลอก

แบบปากตรง   
 

   
และปากงอมีขนาดความ

ยาวไมนอยกวา   
 

   9  นิ้ว 2  ตัว    

   
1.6 คีมปากแหลมมี
ขนาดความยาว   

 

   ไมนอยกวา 9 นิ้ว 1 ตัว    

   
1.7 คีมปากแบน มีขนาด

ความยาว   
 

   ไมนอยกวา 9 นิ้ว 1 ตัว    

   
1.8 ชุดประแจแอล 2-22 

มม.มีจํานวน   
 

   ไมนอยกวา 15 ตัว 1 ตัว    

   
1.9 ไขควงปากแบน
ขนาดความยาว   

 

   
4-10 นิ้ว มีจํานวนไม
นอยกวา 3 ตัว 1 ชุด   

 

   
1.10 ไขควงส่ีแฉกขนาด

ความยาว   
 

   
4-10 นิ้ว มีจํานวนไม
นอยกวา 3 ตัว 1 ชุด   

 

   
1.11 คอนเหล็กขนาด 

1/2-1 ปอนด   
 

   
มีจํานวนไมนอยกวา 2 

เตา 1 ชุด   
 

   
1.12 คอนพลาสติก
ขนาด 1/2-1 ปอนด   

 

   
มีจํานวนไมนอยกวา 2 

เตา 1 ชุด   
 

   1.13 เหล็กสงคละขนาด    
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   7 ตัว / ชุด    

   
1.14 ปนเปาลมแบบส้ัน-

ยาว พรอม   
 

   
ขอตอสายลมใชงานได

ยาวไมนอยกวา   
 

   10 เมตร 2 ชุด    

   
1.15 ประแจขันแรงบิด

แบบเข็ดมหาปด   
 

   
ขันแรงบิดสูงสุดไมเกิน 

20 นิวตัน-เมตร   
 

   
ความละเอียด 0.5 นิว
ตัน-เมตร หัวขับ   

 

   3/8 นิ้ว 1 ตัว    

   
1.16 ประแจขันแรงบิด
แบบเข็ดมหนาปด   

 

   
ขันแรงบิดสูงสุดไมนอย

กวา 60 นิวตัน-   
 

   
เมตร ความละเอียด 1 

นิวตัน-เมตร   
 

   หัวขับ 3/8 นิ้ว 1 ตัว    

   
2. ชุดเครื่องวัด
ประกอบดวย.-   

 

   
2.1 ไดอัลเกจพรอมขา
ตั้งแมเหล็กถาวร   

 

   
ขนาดวดัได 0-10 มม. 
ความละเอียด 0.01   

 

   1 ชุด    

   
2.2 เวอรเนยีวดัได 0-

150  มม. ความ   
 

   ละเอียด 0.02  มม.  1 ตัว    
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2.3 เกจวัดความหนา 

(Feeler Gauge   
 

   20 ใบ  1 ชุด    

   
2.4 เกจวัดความดัน
พรอมสายยาว   

 

   
ไมนอยกวา 3 เมตร และ

ขอตอขนาดตางๆ   
 

   
ทนแรงดันสูงสุดไดไม

นอยกวา 0-300   
 

   
ปอนด/ตารางนิ้ว มี 
Goverline พรอม   

 

   
Presureline และ 

Adapter ไดไมนอยกวา   
 

   2 ยี่หอ  2  ชุด    

   
3. ชุดเครื่องมือพิเศษ 2 
ชุด ประกอบดวย   

 

       

   
3.1 เคร่ืองมือพิเศษท่ีใช

ในการถอด   
 

   
ประกอบเกยีรอัตโนมัติ

ไดทุกช้ินสวน   
 

   
เม่ือไมสามารถถอด
ประกอบดวยเคร่ือง   

 

   มือท่ัวไป    

   
3.2 มีเคร่ืองมือพิเศษ
ครบตามท่ีบริษัท   

 

   
ผูผลิตรถยนตกําหนดไม

นอยกวา 2 ยี่หอ   
 

144 9 ตค. 44 2805-001-0001 
ชุดฝกเคร่ืองยนตแกส
โซลีนใชหัวฉีดแบบ สอบราคา 1 ชุด 

82,000 

   อิเล็กทรอนิกส  รุน 3    
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145 14 พค.45 5180-002-0002 
เคร่ืองมือบริการงาน
บํารุงรักษารถยนต สอบราคา 1 ชุด 

228,000 

   ประกอบดวย.-    

   
1.ชุดเครื่องมือถอดกรอง

น้ํามันเคร่ืองขัน   
 

   
ดวยดามขันบอกขนาด

หัวขับ 1/2 นิ้ว   
 

   
จํานวนไมนอยกวา 10 

ขนาด บรรจุอยู   
 

   
ในกลองเรียบรอย  1  

ชุด   
 

   
2.เคร่ืองดูดถาย

น้ํามันหลอล่ืนระบบ   
 

   สุญญากาศ 1 ชุด    

   
3.เคร่ืองเติมน้ํามันเกยีร

แบบเคล่ือนท่ีได   
 

   1 เคร่ือง    

   
4.เคร่ืองอัดจาระบีแบบ

เคล่ือนท่ีไดโดย   
 

   
ใชลมเปนตัวขับ 1 

เคร่ือง   
 

   
5.ปมน้ําแรงดนัสูงแบบ

เคล่ือนท่ีได 1 ชุด   
 

   
6.ทอน้ําทนแรงดันสูง

ยาวไมนอยกวา   
 

   10 เมตร 2 เสน    

   
7.หัวฉีดน้ํา (Spray 

Tube)  1 อัน   
 

   
8.สายไฟยาวไมนอยกวา 

10 เมตร   
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   พรอมปล๊ักเสียบ 1 ชุด    

   
9.Safety Switch ขนาด

สมดุลกับปมน้าํ   
 

   1  อัน    

   
10.เคร่ืองพนโฟมถังส
แตนเลสผสมน้ํายา   

 

   
ลางรถใบระบบลมมีลอ

เข็น 1 ถัง   
 

   
11.ชุดเติมลมยางแบบ

ติดต้ังอยูกับท่ีมี   
 

   
ชุดมวนเก็บสาย
อัตโนมัติ  1 ชุด   

 

   
12.เคร่ืองประจุ

แบตเตอร่ีแบบชา 1 
เคร่ือง   

 

   
13.เคร่ืองมือวัดความ
ถวงจําเพาะของ   

 

   น้ํายาแบตเตอรี่  2  อัน    

   
14.เคร่ืองมือทําความ

สะอาดข้ัว   
 

   แบตเตอร่ี 2 อัน    

   
15.สายลมพรอมหัวสาย

แบบเสียบล็อก   
 

   
ตัวผู-ตัวเมีย ความยาว

สายเสนละไม   
 

   
นอยกวา  10 เมตร  2  

เสน   
 

   
16.กาฉีดโซลาพรอม

อุปกรณ  1 อัน   
 

   
17.หัวเปาลมแบบปนมี

ไกบังคับ-เปดลม   
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   2 อัน    

   
18.แมแรงตะเฆแบบไฮ

ดรอลิกสขนาด   
 

   
ยกไดไมนอยกวา 2.5 ตัว  

2 ตัว   
 

   
19.เคร่ืองดูดฝุน (ดูด

เปยก,ดูดแหง   
 

   ขนาด 30 ลิตร  1 ตัว    

   
20.โบลวเวอรเปาลม

รอน  1 ตัว   
 

   
21.ตูโลหะประตูบาน
เล่ือนกระจกใสมี   

 

   
ช้ันวางไมนอยกวา 2 ช้ัน 

มีความสูงของ   
 

   
ตูไมนอยกวา 1 เมตร  1 

ตู   
 

146 14 พค.45 4910-027-0009 
เคร่ืองทดสอบจุดติดไฟ

และจุดวาบไฟ สอบราคา 1 เคร่ือง 
88,810 

   แบบปด    

147 7 กค.46 2920-016-0002 
ไทม่ิงไลทดีเซลมีวัด
รอบในตัวแบบ สอบราคา 1  ชุด 

31,200 

   
ดิจิตอล ยี่หอ 

CZSINCRO รุน G2   
 

148 16 กค.46 6635-015-0004 
เคร่ืองวิเคราะหสภาพ

เคร่ืองยนตแบบ สอบราคา 1  เคร่ือง 
73,900 

   
กระเปาหิว้ ยี่หอ OTC 
รุน PERCEPTON   

 

149 27 ตค.46 7730-003-0001 
โทรทัศนสี  ขนาด 25  

นิ้ว ยีห่อ ฮิตาชิ รับบริจาค 1 เคร่ือง 
9,500 

150 7 กค.47 7440-009-0001 
เคร่ืองพิมพเอกสาร ยี่หอ 

HP แบบ   
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DeskJet รุน SNMY 

3983 R 2 V7 รับบริจาค 1 เคร่ือง 
15,000 

151 28 กค.47 7440-001-0001 
เคร่ืองคอมพิวเตอร
ประมวลผลท่ัวไป   

 

   ยี่หอ ACER สอบราคา 1 เคร่ือง 19,150 

152 9 มิย.48 6730001-0002 
เคร่ืองฉายภาพ 

Projector รับบริจาค 1 เคร่ือง 
48,000 

153 17 สค.48 6625-003-0001 
ดิจิตอลมัลติมิเตอร
สําหรับรถยนต ตกลงราคา 5 ตัว 

6,000 

154 9 กย.48 4910-010-0002 
เคร่ืองทดสอบความดัน
หัวฉีดแบบต้ังโตะ ตกลงราคา 1 เคร่ือง 

16,000 

155 14 กย.48 2310-001-0001 
รถบรรทุกเฉพาะกิจ รุน 

FF173 KA สีขาว รับบริจาค 1 คัน 
200,000 

   
-เขียว ยีห่อ HINO 
จํานวน 6 สูบ 168   

 

   แรงมา 2 เพลา 4 ลอ    

156 23 มีค. 2549 6635-015-0005 เคร่ืองทดสอบปฏิกิริยา งปม. 1 เคร่ือง 42,000 

157 15 มิย. 2549 7440-009-0001 
เคร่ืองปร้ินเตอร ยี่หอ 
HP รุนLaser jet 1022 

บริจาค 1 เคร่ือง 10790 

 
4.  วิสัยทัศน (VISION)  
 วิสัยทัศนของแผนกชางยนต 
 แผนกวิชาชางยนต มุงม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีพ และสรางความเขมแข็งองคกรอยาง
รอบดาน ตามปรัชญาการศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยฯเพื่อกาวสูความเปนมาตรฐานทางการ
อาชีวศึกษา 

 
5.  พันธกิจ (MISSION) 
 3.1.  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและสัมฤทธ์ิผลตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพสาขางาน 
 3.2.  พัฒนาบุคลากร ดานความรู ความสามารถ และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 
 3.3.  พัฒนา ดานอาคารสถานท่ีฝกงาน สถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการอยางตอเนื่อง 
 3.4.  จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาที่ทันสมัยและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา 
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 3.5.  พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนของสาขางาน
อยางเปนระบบ 
 3.6.  แสวงหาความรวมมือกบัชุมชนและสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

 แนวปฏิบัติท่ีใชไปสูเปาหมายและกลยุทธท่ีตองการพัฒนา  
 ในการดําเนินการไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกชางยนตไดกําหนดเปาหมาย
และกลยุทธดังนี้ 

เปาหมายการพัฒนา กลยุทธ 
1.  พัฒนาการเรียนการสอนใหสัมฤทธ์ิผล

 ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ การ

อาชีวศึกษา 

 

1.1  ผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน         
 วิชาชีพและสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนได 
1.2  ผูเรียนมีความรู และทักษะวิชาชีพตามเกณฑและ
 ความตองการของตลาดแรงงาน  
1.3  ผูเรียนมีคุณธรรม/จริยธรรม และคานยิมท่ีพึง
 ประสงคของสังคม 

2.  สงเสริมและพัฒนาบุคลากร ดานความรู 
 ความสามารถ และเทคโนโลยีอยางตอ
 เนื่อง 

2.1  ครู-อาจารยแผนกวิชาชางยนตไดรับการฝกอบรม  
 ดานความรู ทักษะ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกอให
 เกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 
 

3.  พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเกี่ยว
 ของกับการจัดการเรียนการสอนของ
 สาขาวิชาชางยนตอยางเปนระบบ 

3.1  ครู-อาจารยสรางนวัตกรรม  ส่ือการเรียนการสอน
 ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอนของแผนก 
3.2  ปรับปรุงและพัฒนาครุภัณฑการศึกษา ท่ีมีอยูให
 อยูในสภาพใชงานไดอยูเสมอ 
3.3  ระดมทุนจากชุมชนเพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยี และ
 อุปกรณการสอนท่ีทันสมัย 

4.  ใหบริการตอชุมชน สังคม  และประชา
 ชน ตามศักยภาพอยางตอเนือ่ง 

4.1  ครู-อาจารยและนักเรียนนักศึกษาบริการชวยเหลือ
 ตามความตองการของสังคม ชุมชน และชนบท    
 ท่ีหางไกลความเจริญ 

5.  แสวงหาความรวมมือกับชุมชนและ
 สถานประกอบการอยางตอเนื่อง 

5.1  ประสานความรวมมือกบัสถานประกอบการ และ
 ชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ และเกิดประโยชน
 รวมกัน 
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6. การวิเคราะห SWOT ของแผนกวิชาชางยนต 
    จุดแข็ง 

1. ครูผูสอนทุกคนมีคุณวฒุิตรงตามสาขางาน และมีมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. มีโอกาสไดคัดเลือกผูเรียนท่ีมีคุณภาพเขามาศึกษาตอไดมาก 
3. ไดรับงบประมาณสนับสนนุในดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐทุกป 

จุดออน 
1. ครุภัณฑการศึกษามีไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
2. ผูสอนไดรับโอกาสในการฝกอบรมทางวิชาชีพคอนขางนอย 
3. ผูสอนและผูเรียน มีโอกาสในการศึกษาดูงานนอกสถานที่นอย 

โอกาสในการพัฒนา 
1. สภาพแวดลอม เปนลักษณะของสังคมเทคโนโลยียานยนตมาก 
2. วัสดุ อุปกรณ ดานอุปกรณของยานยนต มีราคาตํ่าลง 
3. อาชีพอิสระ/อาชีพรับจาง ดานซอมยานยนตและบํารุงรักษายานยนตยัง

รองรับไดเพียงพอ 
อุปสรรค 

1. ปญหาจากชุมชนรอบสถานศึกษามีแหลงอบายมุข และยาเสพติดมาก 
2. สังคมยังนิยมสงผูเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเขาศึกษาตอมัธยมปลาย 
3. นโยบายการลดจํานวนและจํากัดการบรรจบุุคลากรทางการศึกษา 

 
7. สาขาวิชาเคร่ืองกล เปดทําการสอนในสาขางานตางๆ ดงันี ้

7.1 ระดับ ปวช. เปดสอนสาขางานดังนี ้
 สาขางานยานยนต สายตรง 
7.2 ระดับ ปวส. เปดสอนสาขางานดังนี ้

สาขางานเทคนิคยานยนต สายตรง 
สาขางานเทคนิคยานยนต ทวิภาคี   
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8. ขอมูลผูเรียน สาขาวิชา เคร่ืองกล 
 

จํานวนผูเรียน 
สาขางาน ระดับช้ัน 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. ช้ันปท่ี 1 188 - 188 
ปวช. ช้ันปท่ี 2 14 - 140 ชางยนต 
ปวช. ช้ันปท่ี 3 139 - 139 

รวมระดับ ปวช.  
ปวส. ช้ันปท่ี 1 143 - 143 สาขาเทคนิค

ยานยนต ปวส. ช้ันปท่ี 2 115 - 115 
รวมระดับ ปวส. สายตรง   
ปวส. ช้ันปท่ี 1 42 - 42 
ปวส. ช้ันปท่ี 2 39 - 39 

(ม. 6) เทคนิค
ยานยนต 

ปวส. ช้ันปท่ี 3 28 - 28 
รวมระดับ ปวส. ม. 6   

ปวส. ช้ันปท่ี 1 20 - 20 (ทวิฯ) เทคนิค
ยานยนต ปวส. ช้ันปท่ี 2 31 - 31 

รวมทุกระดับชั้นป 885 
 
 
9. การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการหรืออ่ืน ๆ  

ในปการศึกษา 2553 สาขาวิชา เคร่ืองกล ไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ 
ดังนี้ 

ประเภทการพัฒนา 
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

วันท่ีเขา
อบรม 

หัวขอการ
พัฒนา วิชาชพี การสอน 

1 นายสมศักดิ์   ตรีเอกานุภาพ - -   
2 นายประพันธ  ยาวิลาส - -   
3 นายนรินทร   ศรีธิการ - -   
4 นายธวัช   นนทธรรม - -   
5 นายนิมิต   รัศมี - -   
6 นายปราโมทย   บุญเปง - -   
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7 นายสุรชัย   เรือนสติ - -   
8 นายดวงจนัทร   วงศษา - -   
9 นายธีรยุทธ   ศรีรินทร - -   
10 นายจตุเมธ   ดวงจันทร - -   

  
10. การบริหารงบประมาณในสาขาวิชา เคร่ืองกล 

งบประมาณรายรับ ปลายปงบประมาณ  2553  ถึงตนปงบประมาณ 2554 
หมายเหตุ  งบประมาณดําเนินการคาวัสดุฝก 10,153,260 เทากับ  บาท 

 (ที่มา : แผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมประจําปงบประมาณ 2553 และปงบประมาณ 2554) 
 

รายการ จํานวนงบประมาณ (บาท) รอยละตองบดําเนินการทั้งหมด 
ภาคเรียนที่ 1 (ปลายป งปม. 2553) 462,700 4.55 

ภาคเรียนที่ 2  (ตนป งปม. 2554) 462,700 4.55 

รวม 925,540 9.11 

 
11. เกียรติยศและชื่อเสียง สาขาวิชา เคร่ืองกล 

  ผลงานดีเดนของแผนกวิชาชางยนต 
 พ.ศ. 2545  
  -  ไดรับรางวัลชนะเลิศ     การแขงขันฮอนดาประหยัดเช้ือเพลิง ระดับภาค  คร้ังท่ี 5 

   ประเภทรถตลาด 100 ซีซี.  ณ  กองบิน 21  จังหวดัอุบลราชธานี 
  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    การแขงขันฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง ระดับภาค 
   คร้ังท่ี 5  ประเภทรถตลาด 125 ซีซี.  ณ  กองบิน 21  จังหวัดอุบลราชธานี 
  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขันฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง ระดับภาค คร้ังท่ี 5 
   ประเภทรถตลาด 100 ซีซี.  ณ  กองบิน 46  จังหวดัพิษณโุลก 
  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การแขงขันฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง ระดับประเทศ 

   คร้ังท่ี 5  ประเภทรถตลาด 125 ซีซี. ณ กรมทหารราบท่ี 11 กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2546 

  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขันฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง ระดับภาค คร้ังท่ี 6 
   ประเภทรถตลาด 100 ซีซี.  ณ  กองบิน 46  จังหวดัพิษณโุลก 

  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขันฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง ระดับภาค คร้ังท่ี 6 
   ประเภทรถตลาด 125 ซีซี.  ณ  กองบิน 46  จังหวดัพิษณโุลก 

  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขันฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง ระดับภาค คร้ังท่ี 6 
   ประเภทรถตลาด 100 ซีซี.  ณ  กองบิน 2  จังหวดัลพบุรี 
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  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขันฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง ระดับประเทศ     
   คร้ังท่ี 6 ประเภทรถตลาด 125 ซีซี.  ณ  กรมทหารราบท่ี 11 กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2547 

  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแขงขันฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง ระดับประเทศ     
       คร้ังท่ี 6 ประเภทรถตลาด 125 ซีซี.  ณ  สนามบินอูตะเภา  จังหวดัระยอง 
  พ.ศ.  2548 
   -  ไดรับรางวัลรองชนะเลศอันดับท่ี  1  จากการแขงขันรถตลาด  รุน  125  ซีซี  ระดับ ประเทศ  

ณ  กรมทหารราบท่ี  11  รักษาพระองค  
  พ.ศ.  2549   

-  ไดรับรางวัลรองชนะเลศอันดับท่ี  1  จากการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง
ระดับประเทศ  คร้ังท่ี  7ประเภทรถตลาด  125  ซีซี   

   พ.ศ.  2550  
 -  ไดรับรางวัลรองชนะเลศอันดับท่ี  1  จากการแขงขัน ฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง
ระดับประเทศ  คร้ังท่ี  7  ประเภทรถตลาด  125  ซีซี   

  พ.ศ.  2551  
-  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี  1  จากการแขงขัน ฮอนดาประหยดัเช้ือเพลิง
ระดับประเทศ  คร้ังท่ี  7ประเภทรถตลาด  125  ซีซี   

  พ.ศ. 2552 
 -  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดบัท่ี 1 จากการแขงขัน อีซูซุ ในสาขาวิชา ยานยนต(ปวช.) และ
สาขางาน เทคนิคยานยนต(ปวส.) 

-   ไดรับรางวลัชนะเลิศอันดบัท่ี 1 จากการแขงขันการปรับแตงเคร่ืองยนตระดับภาคเหนือ 
ระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีจังหวัดสุโขทัย 
-   ไดรับรางวลัลองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จากการแขงขันทักษะพัฒนาผีมือแรงงานจังหวัด
ลําปางประเภทบุคคลท่ัวไป 

    -  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดบัท่ี 1 จากการแขงขัน วิชาชีพระดับประเทศ ท่ีจังหวดั
อุบลราชธานี 
  พ.ศ. 2553 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดบั ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงการแขงขันสมรรถนะดาน
เทคนิคระดับประเทศอาชีวศึกษา – อีซูซุ (จังหวดัเชียงราย) 
  - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1 ระดับ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงการแขงขัน
สมรรถนะดานเทคนิคระดับประเทศอาชีวศึกษา – อีซูซุ 
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  - ไดรับรางวัลลองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะงานเคร่ืองยนต (จังหวดั
เชียงราย) 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดบั 1 การแขงขันทักษะเทคนคิยานยนต (จังหวัดพะเยา) 
  - ไดรับรางวัลลองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชางเทคนิคในการแขงขันทักษะนักเรียน 
T-TEP คร้ังท่ี 17 (จังหวัดเชียงใหม) 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดบั 1 การแขงขันทักษะเทคนคิยานยนต ฮีโน (เชียงใหม) 
 
12. สถานประกอบการท่ีใหความรวมมือกับสาขาวิชา เคร่ืองกล 
 

ลําดับ หนวยงานท่ีใหความรวมมือ 

1 คารปารคเซอรวิส 

2 เคชอป 

3 เจเคออโตเซอรวิส 

4 เจริญมอเตอร 

5 เจริญมอเตอรเบนซ 

6 ซูปบริการ 

7 ดี๋เทอรโบ 

8 ทีจีเทคนิคแกส 

9 ทีเจออโตเซอรวิส 

10 ธีรพงษเซอรวิส 

11 บ.เขตลานนา(ซูซุกิ) 

12 บ.ชนะศิลปมอเตอร 

13 บ.ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากดั 

14 บ.เชียงแสงฮอนดาออโตโมบิล 

15 บ.เชียงใหมสวเีดนมอเตอร 

16 บ.โตโยตาเชียงใหม 

17 บ.โตโยตานครพิงค จํากัด 

18 บ.โตโยตาลานนา 

19 บ.ท ทวีเอ็นจเินียร่ิง 
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20 บ.ไทยยานยนต 

21 บ.ธารา จํากัด (เจริญเมือง) 

22 บ.ธารา จํากัด (สนง.ใหญ) 

23 บ.ธารา จํากัด (สนามบิน) 

24 บ.นอรทวิลล 

25 บ.นิธิบูรณออโตเชลล 

26 บ.นิมซีเส็งขนสง 

27 บ.นิยมพานิชย(จักรยานยนต) 

28 บ.เปรมประชาขนสง 

29 บ.พงษโชตนาการยาง 

30 บ.พิงคนครเซลแอนดเซอรวสิ 

31 บ.ยนตรกจิเซอรวิส 

32 บ.วิริยะมาสดา 

33 บ.สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด 

34 บ.สยามนิสสันนอรทเวฟ 

35 บ.สหพานิช ฮอนดา 

36 บ.แสงชัยมอเตอรเซลส จํากดั 

37 บ.อเมริกันมอเตอรฟอรดเชียงใหม 

38 บ.อีซูซุเชียงใหมเซลส จํากดั 

39 บีอารอะหล่ัยยนต 

40 ป.เฮงสวัสดิ ์

41 ประทีปกลการ 

42 ปรีชายนต 

43 เปยกอะไหลยนต 

44 พ.ศูนยแหนบ 

45 พรเซอรวิส 

46 พัฒนาเซอรวสิ 

47 มนตรี 

48 มิวสิคซาวด 
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49 ราน แอรโชคอัพ 

50 รุงทิราบริการ 

51 ลีดเดอรเชียงใหม 

52 วัฒนคันคลอง 

53 วีเซอรวิส 

54 วีพีออโตเทค 

55 ศริการชาง 

56 ศรีวิรัตนการาจ 

57 ศิริไดนาโม 

58 สมานยนต 

59 สรวิชญเซอรวิส 

60 สหพานิชย(จักรยานยนต) 

61 สันติสุขเซอรวิส 

62 สายเหนือเซอรวิส 

63 สุขเกษม 

64 หจก. สายเหนือการยาง 

65 ออดบริการ 

66 อํานวยมอเตอรแอร 

67 อู ปานเซอรวสิ 

68 อู โปรเซอรวิส 

69 อู ฟูเซอรวิส 

70 อู ออโตอิเล็กทริค 

71 อู เอออโตเซอรวิส 

72 อูซูปเปอรฮีโน 

73 อูวิทยาการชาง 

74 เอการชาง 

75 เอเซียการยาง 

76 เฮงฮวด 
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13. แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ 

 

ท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการ 

วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 -    
2 -    
3 -    
4 -    
5 -    
6 -    
7 -    
8. -    
9. -    
10. -    
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บทท่ี 2 
วิธีการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา 

 
วิธีการดําเนินงาน 
1. การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปาหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  4  ดาน 

1.  ดานปริมาณ   
    1.1  เรียนไดทุกสาขา  ทุกที่  ทุกเวลา 
    1.2  มีรายไดระหวางเรียน  เรียนฟรี  มีงานทํา 
    1.3  ประสบการณมีคุณคานํามาเพ่ิมวุฒไิด 
    1.4  ปรับและเพิ่มหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกจิท่ีสมดุล 
2.  ดานคุณภาพ  
    2.1  ปรับวิธีเรียน  เปล่ียนวธีิสอน  ปฎิรูปวิธีสอบ   
    2.2  มาตรฐานดี  มีคุณภาพ  (School  Base / Province / Cluster) 
    2.3  สรางระบบเครือขายและการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา 
    2.4  การจัดการฐานความรูอาชีวศึกษา  (Knowledge  Management) 
    2.5  ประกันผลผลิต  ผลิตภัณฑ  และงานบริการอาชีวะ 
3.  ดานบริการสังคม 
    3.1  พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแกปญหาความยากจน 
    3.2  ตอยอด  OTOP 
    3.3  อาชีวะสีเขียว  (ส่ิงแวดลอม  พลังงาน) 
    3.4  อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน 
    3.5  Fix it Center 
4.  ดานสรางผูประกอบการใหม 
    4.1  สรางเครือขายและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม 
    4.2  สรางชองทางการเขาถึงแหลงทุนและองคความรูทางธุรกิจ 
    4.3  หนึ่งวทิยาลัย  หนึ่งธุรกิจ  (ONE  College  ONE  Company) 

2.  การดําเนินการตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
1. ดานการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ โดยมีกลยุทธดงันี ้

1.1 พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให
สามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 

1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
1.4 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
1.5 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี 
1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ

การศึกษา 
1.7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชพี

อิสระ 
1.8 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงาน

พึงพอใจ 
1.9 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 

2. ดานการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมี    กลยุทธดังนี ้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ี  ฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ัง

ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ 
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู  
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ

และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีกลยุทธดังนี ้

3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ัง

ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
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3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

4. ดานการบริการวิชาชพีสูสังคม โดยมีกลยุทธดังนี ้
4.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและ

เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ง 
4.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ

บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 
5. ดานนวัตกรรมและการวิจัยโดยมีกลยุทธดังนี ้
 5.1  สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัย และโครงงาน 

       ท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
5.2  จัดสรรงบประมาณในการสราง  พัฒนา และเผยแพรพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย  
       และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
5.3  จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงการท่ีนําไปใชในการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ โดยมีกลยทุธดังนี ้
6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร

ในสถานศึกษา และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจดั
การศึกษา 

6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  

6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
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7.  ดานการประกันคุณภาพภายในโดยมีกลยทุธดังนี ้
7.1    สถานศึกษาควรจดัใหมีระบบการคณุภาพภายใน 

3. การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา    
 เพื่อทําหนาท่ีในการสรางเคร่ืองมือ  การประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บ  และการเขียนรายงาน  ควร
เขาใจมาตรฐานและตัวบงช้ีการอาชีวศึกษาเปนอยางดี  ตัวอยางเชน 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาสถานศึกษา  ควรประกอบดวย 

1. นายสุรชัย   เรือนสติ ประธานกรรมการ 
2. นายนิมิต   รัศมี รองประธานกรรมการ 
3. นายประพันธ   ยาวิลาศ กรรมการมาตรฐานท่ี 1 
4. นายปราโมทย   บุญเปง กรรมการมาตรฐานท่ี 2 
5. นายมานิต   ขัดขาว กรรมการมาตรฐานท่ี 3 
6. นายสมศักดิ์   ตรีเอกานุภาพ กรรมการมาตรฐานท่ี 4 
7 นายนรินทร   ศรีธิการ กรรมการมาตรฐานท่ี 5 
8 นายสุรชัย   เรือนสติ กรรมการมาตรฐานท่ี 6 
9. นายธวัช   นนทรรม กรรมการมาตรฐานท่ี 7 
10 นายจตุเมธ   ดวงจันทร กรรมการและเลขานุการ 

 
4.   ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  มาตรฐานท่ี 1 
 

2554 2553 
ลําดับ รายการ 

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 
1. สรางเคร่ืองมือ             
2. จัดทําคูมือการประเมิน             
3. จัดทําคูมือกํากบัและ

ติดตาม 
            

4. ประชุมคณะกรรมการ             
5. เก็บขอมูลภาคเรียนท่ี 1             
6. ประชุมคณะกรรมการ             
7. เก็บขอมูลภาคเรียนท่ี 2             
8. วิเคราะหขอมูล             
9. จัดทํา SAR             
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ผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชาชางยนต 
มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป  
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต  ไดจัดแผนการเรียนรู ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เพื่อนําไปใชในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนของ
แผนก ใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียนเปนสําคัญ 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ไดจัดเก็บขอมูลจากงานทะเบียน โดยนําจํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละช้ันป
ท่ีลงทะเบียนในปการศึกษานั้น มาคิดเปนรอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการ
พนสภาพ ตามหลักสูตร สาขาวิชาและสาขางาน ทุกช้ันป 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 1  มีดังตอไปนี ้

แผนกวิชาเคร่ืองกล 
จํานวนผูเรียน 

แรกเขา 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีไมผาน
เกณฑ 

รอยละของผูไม
ผานเกณฑ
การศึกษา 

เทียบกับแรกเขา 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีผานเกณฑ 

รอยละของผูผาน
เกณฑการศึกษา 
เทียบกับแรกเขา 

ระดับ ปวช.      

ปวช.1 155 22 14.19 133 85.81 

ปวช.2 121 5 4.14 116 95.86 

ปวช.3 130 10 7.70 120 92.30 

ระดับ ปวส.      

ปวส.1 165 43 26.07 122 73.93 

ปวส.2 173 2 1.16 171 98.84 

รวมทั้งสิ้น 744 82 11.02 662 88.97 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละช้ันป (ปวช. ปท่ี 1, 2, 3 และ ปวส. ปท่ี 1, 2) ท่ีลงทะเบียน

เรียนในปการศึกษานัน้ 
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3. จํานวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละช้ันป ตามประเภท
วิชา สาขาวิชาและสาขางาน 

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละช้ันป ตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน 

ขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
 รอยละของผูเรียนท้ังหมดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 74 รอยละ 60 – 74  นอยกวารอยละ 60 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 1 อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผูเรียนท้ังหมด ผูเรียนท่ีผานเกณฑ 
ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 ระดับช้ัน ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา

2553 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปท่ี 1 138 155 117 84.78 133 85.81 - 
ปวช. ปท่ี 2 140 121 129 92.14 116 95.86 - 
ปวช. ปที 3 133 130 129 96.99 120 92.30 - 
รวม ปวช. 411 406 375 91.24 369 90.88 - 

ปวส. ปท่ี 1 185 165 170 91.89 122 73.93 - 
ปวส. ปท่ี 2 137 173 117 85.40 171 98.84 - 

ปวส.ปท่ี 3 (ม.6) 36 28 36 100 28 100 - 
รวม ปวส. 358 366 323 90.22 321 87.70 - 

รวมท้ังหมด 769 772 698 90.76 690 89.37 ลดลง 
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ตัวบงชี้ท่ี  2   รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
ความตระหนกั (Awareness)  

-  
การดําเนินการ (Attempt)   
 ทางแผนกวิชาชางยนตไมไดเปดเทียบโอนในปการศึกษา 2553 จึงไมมีการดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนรู 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 2  มีดังตอไปนี ้

แผนกชางยนต 
จํานวนผูเรียน 
ย่ืนคํารอง 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีผานเกณฑ 

รอยละของผูผานเกณฑ
เทียบโอน 

เทียบกับย่ืนคํารอง 

ระดับ ปวช. - - - 

ปวช.1 - - - 

ปวช.2 - - - 

ปวช.3 - - - 

ระดับ ปวส. - - - 

ปวส.1 - - - 

ปวส. 2 - - - 

รวมท้ังส้ิน - - - 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนผูเรียนท่ียื่นคํารองขอเทียนโอนความรู หรือ ประสบการณวิชาชีพ ในหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

2. จํานวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑการประเมินการเทียบโอนความรู หรือ
ประสบการณ วิชาชีพ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑการประเมินการประเมินมาตรฐานเม่ือเทียบกับ
จํานวนผูยื่นคํารอง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

ขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
รอยละของผูเรียนท้ังหมดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิเทียบกับผูยืน่คํารอง 
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เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  74 รอยละ  60 – 74  นอยกวารอยละ  60 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 2 อยูในระดับ         ดี         พอใช         ปรับปรุง 

ผลการพัฒนา 
จํานวนผูเรียนเทียบโอน ผูเรียนท่ีผานเกณฑ 

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 ระดับช้ัน ปการศึกษา 
2552 

ปการศึกษา
2553 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปท่ี 1 - - - - - - 
ปวช. ปท่ี 2 - - - - - - 
ปวช. ปที 3 - - - - - - 
รวม ปวช. - - - - - - 

ปวส. ปท่ี 1 - - - - - - 
ปวส. ปท่ี 2 - - - - - - 
รวม ปวส. - - - - - - 

รวม - - - - - - 

- 
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ตัวบงชี้ท่ี3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอยางเปนระบบ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตไดจัดแผนการเรียนรู โดยจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนใหไดนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาประยุกตใชในหนวยการเรียน เนนการปฏิบัติงานจริงจากวิชา
โครงการ และทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐเพื่อนําไปใชในชุมชน  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต เก็บขอมูลจากผลการประเมินโครงการวิชาชีพ รายงานการจัดทํานวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ โครงการวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร โครงงานอ่ืนๆ ของแผนกวิชาชางกลโรงงาน ในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ที่ 3  มีดังตอไปนี ้

สาขาชางยนต 
จํานวนผูเรียน 

ท้ังหมด 
จํานวนผูเรียน 
ท่ีจัดทําผลงาน ฯ 

รอยละของผูเรียนท่ีจัดทํา
ผลงาน ฯ 

ระดับ ปวช.    

ปวช.1 188 82 43.62 % 

ปวช.2 - - - 

ปวช.3 - - - 

ระดับ ปวส.    

ปวส.1 205 30 14.63 % 

ปวส.2 - - - 

รวม 393 112 28.49 % 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดแตละช้ันป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน และ/หรือ 

โครงการวิชาชีพ โดยประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหา
อยางเปนระบบตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป 
หรือ จํานวนผูเรียนท่ีมีพฤตกิรรมในการประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาใชในการแกปญหาอยางเปนระบบโดยมีการประเมินพฤติกรรมผูเรียนจากผูสอนหลาย
คน 
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4. รอยละของผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย โครงงาน และ/หรือ 
โครงการวิชาชีพ หรือรอยละของผูเรียนท่ีมีพฤตกิรรมในการประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาอยางเปนระบบตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  74 รอยละ  60 – 74  นอยกวารอยละ  60 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 3 อยูในระดับ         ดี         พอใช      ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
ผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวยั โครงงาน และ/หรือโครงการวิชาชีพ 
ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา

2553 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปท่ี 1 138 188 101 73.19 82 43.62 ลดลง 
ปวช. ปท่ี 2 140 140 - - - - - 
ปวช. ปที 3 133 139 97 72.93 - - - 

รวม ปวช. 411 467 198 48.18 - - - 
ปวส. ปท่ี 1 185 205 167 90.27 30 14.63 ลดลง 
ปวส. ปท่ี 2 137 185 13 7.51 - - - 
ปวส. ปท่ี 3 36 28 - - - - - 

รวม  358 418 180 50.27 112 28.49 ลดลง 
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ตัวบงชี้ท่ี 4 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 ความตระหนกั (Awareness)  

แผนกวิชาชางยนตไดจัดแผนการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรม โครงการท่ีมุงเนนใหผูเรียนได
ใชทักษะทางดานความคิด การฟง พูด เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาชางยนตไดรวบรวมขอมูลผลการเรียนของนักเรียนตามชั้นปของวิชาภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ จากงงานทะเบียน และงานวัดผล 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 4 มีดังตอไปนี ้

สาขาวิชาชางยนต 
จํานวนผูเรียน/นักศึกษา 

ท้ังหมด 

จํานวนผูเรียน/นักศึกษา 
ท่ีมีทักษะ 

(ไมตํ่ากวา 2.00) 

รอยละของผูเรียน 
ท่ีมีทักษะเทียบกับจํานวน

ผูเรียนท้ังหมด 

ระดับ ปวช.    

ปวช.1 248 160 64.52 

ปวช.2 122 60 49.18 

ปวช.3 130 119 91.54 

ระดับ ปวส.    

ปวส.1 104 76 73.10 

ปวส.2 319 243 76.18 

รวม 923 584 63.27 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดแตละช้ันป ตามสาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผูเรียนท่ีมีทักษะทางดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักสูตร ในแตละประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป โดยเก็บขอมูลผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในวิชา
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ท่ีไดเกรดไมต่ํากวา 2.00  

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เพื่อการส่ือสารไดอยางถูกตางและเหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป 
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ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของผูเรียนท้ังหมด ท่ีมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ เพื่อการส่ือสารไดอยางถูกตางและเหมาะสม 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  74 รอยละ  60 – 74  นอยกวารอยละ 60 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 4 อยูในระดับ      ดี      พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา  

ผูท่ีมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา 
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อการส่ือสารไดอยางถูกตางและ

เหมาะสม 
ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 

ระดับช้ัน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการพัฒนา 

ปวช. ปท่ี 1 94 68.12 160 64.52  
ปวช. ปท่ี 2 106 75.71 60 49.18  
ปวช. ปที 3 110 82.71 119 91.54  

      

ปวส. ปท่ี 1 143 77.30 76 73.10  
ปวส. ปท่ี 2 91 52.60 243 76.18  

รวม  544 71.29 584 63.27 ลดลง 
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ตัวบงชี้ท่ี 5 รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต สงเสริมใหผูเรียนสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ ในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี อาทิเชนสงงานทาง E-Mail คนควางานทาง
อินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลรถยนตทางอินเทอรเน็ต การติดตอส่ือสารกับบริษัทผูผลิต เปนตน  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกชางยนต ไดรวบรวมขอมูล รายงานผลการเรียนจากผูสอนในรายวิชาท่ีใชเทคโนโลยี เชน 
วิชาปรับแตงรถยนต วิชาระบบฉีดเช้ือเพลิงดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิชาชีพ และขอมูลจากหองสมุดในการเขาใชงานสืบคนขอมูลจาก Internet ของวิทยาลัย 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 5 มีดังตอไปน้ี 

สาขาวิชาชางยนต 
จํานวนผูเรียน 

ท้ังหมด 
จํานวนผูเรียน 

ท่ีมีความสามารถ ฯ 
รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถ ฯ 

ระดับ ปวช.    

ปวช.1 - - - 

ปวช.2 140 140 100 

ปวช.3 - - - 

ระดับ ปวส.    

ปวส.1 - - - 

ปวส.2 - - - 

รวมท้ังส้ิน 140 140 100 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดแตละช้ันป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูเรียนท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเตอรเน็ต 

และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรในแตละประเภทวชิา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป โดยเก็บขอมูลจาก
ผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเกีย่วของกับพฤตกิรรมการใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษา
คนควา 
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4. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเตอรเน็ต 
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ 
ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน จําแนกตามช้ันป 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของผูเรียนท้ังหมด ท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศกึษาคนควาและ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  74 รอยละ  60 – 74  นอยกวารอยละ 60 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 5 อยูในระดับ      ดี          พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา  

ผูท่ีมีทักษะความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน
การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 

ระดับช้ัน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการพัฒนา 

ปวช. ปท่ี 1 - - - - - 
ปวช. ปท่ี 2 127 90.71 140 100 - 
ปวช. ปที 3 - - - - - 

     - 

ปวส. ปท่ี 1 - - - - - 
ปวส. ปท่ี 2 - - - - - 

รวม  127 90.71 140 100 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต ตระหนักถึงการปฏิบัติตามตัวบงช้ีโดยมีกิจกรรม งาน โครงการ ท่ีดําเนิน
ไปสู การประเมินเจตคติ คุณธรรมจริยธรรม  ในรายวิชา เพื่อสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีแก
นักศึกษา ในแตละประเภทวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชายนตไดรวบรวมขอมูลจากการจัดกิจกรรม โครงการ ท่ีสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม ท่ีดีงาม ของแผนก และทางวิทยาลัยจัดกิจกรรมข้ึน เชน โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 เปนตน 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 6  มีดังตอไปนี ้

ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี ระดับช้ัน 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับ ปวช.    
ปวช.1 188 126 67.02 
ปวช.2 140 107 76.42 
ปวช.3 139 116 83.45 
ระดับ ปวส.    
ปวส.1 205 132 64.39 
ปวส.2 185 136 73.51 

รวม 857 617 71.99 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดแตละช้ันป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูเรียนแตละช้ันป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ท่ีมีพฤติกรรม 3 ดาน 

 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของ (วิทยาลัย) แผนกวิชาชางยนต เชน การแตงกายตามระเบียบ การเขาแถวหนา
เสาธง ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมย ไมเกี่ยวของกับสารเสพติดและการพนนั 
เปนตน 
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 การมีมนุษยสัมพันธ ไดแก การทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน ให
ความรวมมือกบัผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน พูดจาสุภาพ เปนตน 

 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไดแก การแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 
4. รอยละของผูเรียนตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน จําแนกตาม

ช้ันป ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  74 รอยละ  60 – 74  นอยกวารอยละ 60 

 
 ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 6 อยูในระดับ         ดี      พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม

ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม           
และมีมนษุยสัมพันธท่ีด ี

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 
ระดับช้ัน 

ปการศึกษา 
2552 

ปการศึกษา
2553 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ระดับ ปวช.        
ปวช. ปท่ี 1 138 188 130 94.20 126 67.02  
ปวช. ปท่ี 2 140 140 127 90.71 107 76.42  
ปวช. ปที 3 133 139 125 93.98 116 83.45  

ระดับ ปวส.        
ปวส. ปท่ี 1 185 205 174 94.05 132 64.39  
ปวส. ปท่ี 2 170 185 161 94.70 136 73.51  
รวมท้ังหมด 766 857 717 93.60 617 71.99 ลดลง 
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ตัวบงชี้ท่ี  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตมีแผนการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหผูเรียน 
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในระดับช้ัน ปวช.3 โดยมีกิจกรรม งาน โครงการ
ตางๆ เชน จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินผลตามสภาพจริง มีการแจง
เตือนนักศึกษากอนรีไทร เปนตน เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานของผูสําเร็จการศึกษาจากงาน
พัฒนาการเรียนกาสอนและประเมินผลของสถานศึกษา และขอมูล CDS  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 7  มีดังตอไปนี ้

สาขาวิชาชางยนต 
จํานวนผูเรียน 
แรกเขาท้ังหมด 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีไมสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของผู 
ท่ีไมสําเร็จ
การศึกษา 

ปวช.3  139 109 78.41 30 21.59 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนแรกขาวของผูเรียน ระดับช้ัน ปวช. 3 และ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา

งาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวช. 3 และ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา

งาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวช. 3 และ แตละประเภทวชิา สาขาวิชา และ

สาขางาน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  74 รอยละ  60 – 74  นอยกวารอยละ 60 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 7 อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
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ผลการพัฒนา 

จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา

2553 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปที 3 183 139 74 40.44 109 78.41 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี  8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตมีแผนการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหผูเรียน 
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในระดับช้ัน ปวส.2โดยมีกิจกรรม งาน 
โครงการตางๆ เชน จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินผลตามสภาพจริง แจง
เตือนนักศึกษากอนรีไทร เปนตน เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานของผูสําเร็จการศึกษาจากงาน
พัฒนาการเรียนกาสอนและประเมินผลของสถานศึกษา และขอมูล CDS 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 8  มีดังตอไปนี ้

สาขาวิชาชางยนต 
จํานวนผูเรียน 
แรกเขาท้ังหมด 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีไมสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของผู 
ท่ีไมสําเร็จ
การศึกษา 

ปวส.2 185 71 38.37 114 61.63 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนแรกขาวของผูเรียน ระดับช้ัน และ ปวส. 2  แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา

งาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวส. 2  แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน และ ปวส. 2  แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และ

สาขางาน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท้ังหมดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  74 รอยละ  60 – 74  นอยกวารอยละ 60 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 8 อยูในระดับ         ดี      พอใช         ปรับปรุง 
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ผลการพัฒนา 

จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา

2553 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวส. ปที 2 183 185 23 12.57 114 61.63 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี  9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
ความตระหนกั (Awareness)  

แผนกวิชาชางยนต ไดตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยไดจัด
โครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษาในสังกัด
เดียวกันเพื่อจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อท่ีจะนําไปประเมินผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมีมาตรฐานในวิชาชีพโดยเปนท่ียอมรับของสถานประกอบการและชุมชน
ตอไป 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต จัดเก็บขอมูลจากหลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน
สาขาวิชาชีพท่ีเรียนจากงานวิชาการและวัดผลประเมินผล หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรวิชาชีพ 
จํานวนผูเขาสอบ ในระดับช้ัน ปวช.3  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 9  มีดังตอไปน้ี 

สาขาวิชาชางยนต จํานวนผูจบการศึกษา จํานวนผูผานเกณฑฯ 
รอยละของผูผานการ
ประเมินมาตรฐานฯ 

ปวช.3 109 113 100 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช. 3 ท้ังหมดท่ีเขารับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวชิาชีพแตละประเภทวิชา สาขาวิชา 

และสาขางาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในระดบัช้ัน ปวช. 3 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต

ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 74 รอยละ 60 – 74  นอยกวารอยละ 60 
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 9 อยูในระดับ       ดี        พอใช        ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 
ระดับช้ัน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ผลการพัฒนา 

ปวช. ช้ันปท่ี 3 69 53.48 133 100 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
ความตระหนกั (Awareness)  

แผนกวิชาชางยนต ตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง โดยไดจัด
โครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษาในสังกัด
เดียวกันเพื่อจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อท่ีจะนําไปประเมินผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ใหมีมาตรฐานในวิชาชีพโดยเปนท่ียอมรับของสถานประกอบการและ
ชุมชนตอไป 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ไดจัดเก็บขอมูลจากหลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน
สาขาวิชาชีพท่ีเรียนจากงานวิชาการและวัดผลประเมินผล หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรวิชาชีพ 
จํานวนผูเขาสอบ ในระดับช้ัน ปวส.2  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 10  มีดังตอไปนี ้

สาขาวิชาชางยนต จํานวนผูจบการศึกษา จํานวนผูผานเกณฑฯ 
รอยละของผูผานการ
ประเมินมาตรฐานฯ 

ปวส. 2 71 122 100 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. 2 ท้ังหมดท่ีเขารับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวชิาชีพแตละประเภทวิชา สาขาวิชา 

และสาขางาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในระดบัช้ัน ปวส. 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต

ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา   

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 74 รอยละ 60 – 74  นอยกวารอยละ 60 
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 10 อยูในระดับ      ดี            พอใช           ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 
ระดับช้ัน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ผลการพัฒนา 

ปวส. ช้ันปท่ี 2 23 15.03 112 100 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี  11  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน  1  ป 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต ไดติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ท่ีไดงานทําในสถาน
ประกอบการ และศึกษาตอภายใน 1 ป โดยมีกิจกรรม โครงการตาง เชน โครงการปจฉิมนิเทศกอนจบ
การศึกษา โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ ในปการศึกษาท่ีผานมา 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ไดเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานจํานวนผูท่ีไดงานทําจากการแนะแนว 
หลักฐานการสํารวจขอมูลผูท่ีไดงานทําจากงานแนะแนว และไดดําเนินการสงไปรษณียบัตรถึงนักศึกษา
ท่ีจบการศึกษาไปแลวใหตอบกลับมายังแผนกเพื่อจะไดทราบวาศึกษาตอหรือวาทํางาน 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 11  มีดังตอไปนี ้

จํานวนคน รอยละ 

สาขาวิชาชางยนต 
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รศึ

กษ
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เฉลี่
ย 

ปวช.3 120 9 - 87 8 16 120 7.50 - 72.5 6.67 13.3 80.0 

ปวส.2 126 30 - 73 15 8 126 23.8 - 57.9 11.9 6.35 81.7 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวชิา 

และสาขางาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ังภาครัฐ

และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป 
แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 
1 ป แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
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5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป แตละหลักสูตร  

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา
ตอภายใน 1 ป 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 59 รอยละ 50 – 59   นอยกวารอยละ 50 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 11 อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

คารอยละ ปการศึกษา 2551 คารอยละ ปการศึกษา 2552 
ระดับช้ัน 

ศึกษาตอ ทํางาน 
ติดตอ
ไมได 

ศึกษาตอ ทํางาน 
ติดตอ
ไมได 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. 72.5 7.5 80.00 72.5 7.50 80.00 คงท่ี 
ปวส. 75.93 23.80 79.19 57.9 23.8 81.7 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี  12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ของผูสําเร็จการศึกษา 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตไดจัดการเรียนการสอนท่ีเนนฝกทักษะวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ
โดยมุงเนนความรูความสามารถดานวิชาการ ความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการทํางาน และ
เนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยสํารวจความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการท่ีมีตอการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาของแผนก 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตไดเก็บรวบรวมขอมูลจากงานแนะแนวและงานทวิภาคีของวิทยาลัยท่ี
เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการรับผูสําเร็จการศึกษา และหลักฐานจากการสํารวจระดับความพึงพอใจ 
ของสถานประกอบการ ตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 12  มีดังตอไปนี ้

สรุปความพงึพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
ขอ รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
1 ดานความประพฤติ (ความมวีินัย, การตรงตอ

เวลา, ความซ่ือสัตย, ความขยนั อดทน เสียสละ, 
ความมีมนุษยสัมพันธ, ไมเกีย่วของกับยาเสพติด 
อบายมุข ฯลฯ) 

4.25 ดี 

2 ดานความรู ความเขาใจ (ความสามารถในการคิด
วิเคราะห, ความสามารถในการแกไขปญหา, 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ฯลฯ) 

4.1 ดี 

3 ดานทักษะการทํางาน (ทักษะการทํางานเปนทีม, 
ทักษะการส่ือสาร, ทักษะการจัดการ, การรักษา
ความปลอดภยัในการทํางาน ฯลฯ) 

4.56 ดี 

เฉล่ีย 4.3 ดี 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนและประเภทของสถานประกอบการที่ใหขอมูลโดยระบุช่ือ ท่ีตัง้ 
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3. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดาน โดยใชเคร่ืองมือท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับ เชน 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรืออ่ืน ๆ แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน 

4. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดาน แตละหลักสูตร 
ขอมูลประกอบการตัดสิน  ระดับความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
4.00 – 5.00  3.50 – 3.99 1.00 – 3.49 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 12 อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 
ปการศึกษา 

จํานวนสถาน
ประกอบการ 

ดานความ
ประพฤติ 

ดานความรู
ความเขาใจ 

ดานทักษะการ
ทํางาน 

ผลการพัฒนา 

2552 22 แหง 4.00 4.10 4.56 
2553 76 แหง 4.25 4.10 4.56 

เพิ่มขึ้น 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 สาขาวิชา เคร่ืองกล ปการศึกษา 2553 

 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปรั
บป

รุง
 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตาม
ช้ันป 

ลดลง    
 

ตัวบงช้ีท่ี 2   รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนรู 

ไมมีผล - - - 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3   รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกต
ห ลักการทางวิทยาศาสตร  และ
คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ลดลง    

 

ตัวบงช้ีท่ี 4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการ
ส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การ
เขียน และการสนทนา ท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 

ลดลง    

 

ตัวบงช้ีท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน
การศึกษาคนคว าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

เพิ่มข้ึน    

 

ตัวบงช้ีท่ี 6   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี 

ลดลง    

 

ตัวบงช้ีท่ี 7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

เพิ่มข้ึน    
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ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปรั
บป

รุง
 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

เพิ่มข้ึน     

ตัวบงช้ีท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เพิ่มข้ึน     

ตัวบงช้ีท่ี 10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

เพิ่มข้ึน     

ตัวบงช้ีท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป  

เพิ่มข้ึน     

ตัวบงช้ีท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา 

เพิ่มข้ึน     

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับ         ดี         พอใช         ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต มีการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะในระดับสาขาวิชา และรายวิชา โดยให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชนและทองถ่ิน โดยมีการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ไดจัดทําหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการและ
ปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน และไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาตางๆ 
อยางมีคุณภาพเพื่อนําไปสอนจริงแลวนํากลับมาประเมินเพื่อท่ีจะปรับปรุงใหไดมาตรฐานอยางตัวเนื่อง 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 13  มีดังตอไปนี ้

แบบบันทึกหลักหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

ท่ี รายการวิชาชีพสาขางาน 
จํานวน

รายวิชาท่ีเปด
สอน 

จํานวนรายวิชาท่ี
มีการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

รอยละของรายวิชาท่ีมี
การพัฒนาหลักสูตฐาน
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

1 ระดับ  ปวช. 28 28 100 
2 ระดับ  ปวส. 35 35 100 
 รวมท้ังหมด 63 63 100 

แผนกวิชาชางยนตมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ จํานวน  3  หลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเคร่ืองกลสาขาชางยนต 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 

3. หลักสูตรระยะส้ัน ซ่ึงจะเปดตามความตองการของผูเรียน และชุมชนสถานะของ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในปการศึกษา 2552 มีผลการดําเนนิงานดังนี ้

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนสาขาวชิา หรือสาขางานท้ังหมดท่ีเปดสอนใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
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3. จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา หรือแผนการเรียนท่ีมี
การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเปดสอนใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
โดยพิจารณาจาก 
ขอมูลความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน 

 หลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา หรือแผนการเรียนท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน 
 รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน 
 รายงานการนําผลการประเมินไปใช 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา หรือแผนการเรียนท่ีมี
การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเปดสอนใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 75 รอยละ 60-75 นอยกวารอยละ 60 

 
ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 13  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

คารอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีการพัฒนา 
สาขางาน 

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 
ผลการพัฒนา 

1.  ยานยนต 0 100 
2. เทคนิคยานยนต 0 100 
3. หลักสูตรระยะส้ัน 0 100 

เพิ่มขึ้น 

หมายเหต ุ -  สาขางานยานยนตระดับ  ปวช. 
  -  สาขางานเทคนิคยานยนต ระดับ ปวส. 
  -  หลักสูตรระยะส้ัน  บุคคลท่ัวไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต ไดสงเสริมใหจัดทําแผนการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3D และไดจัดทํา
โครงการที่ดําเนินไปสูคุณภาพ เชนโครงการทัศนะศึกษานอกสถานท่ี มีการนิเทศการสอนจากการใช
แผนการสอน และใชวิธีวัดผลประเมินผลอยางหลากหลายเพื่อใหมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ไดเก็บขอมูลหลักฐานการจัดทําแผนของแผนกเพื่อสงไปยังฝายวิชาการ 
หลักฐานจากการจัดอุปกรณ วัสดุฝก สําหรับการสอนท่ีเนนการฝกปฏิบัติจริง 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 14  มีดังตอไปนี ้
 สาขาวิชาชางยนต ไดจดัการเรียนรูแบบบูรณาการเพ่ือใหเกิดคุณภาพ โดยไดพจิารณาจากขอมูล
ดังตอไปนี ้

1. จํานวนรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ 
1.1    ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวชิาการ 
1.2 มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนการสอน 
1.3 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน 
1.4    มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจดัการเรียนรู 

2. รอยละของรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ 

สรุประดับการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของ ปการศึกษา 2553 

สาขาวิชาชางยนต จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน 

จํานวนรายวิชาท่ี
เขียนแผนการ 

เรียนรูแบบบูรณา
การ 

รอยละของรายวิชาท่ีมีการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู 

ระดับ ปวช.    

ปวช.1 7 7 100 

ปวช.2 10 10 100 

ปวช.3 11 11 100 

ระดับ ปวส.    

ปวส.1 19 19 100 

ปวส.2 16 16 100 

รวม 63 63 100 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษาปจจุบัน 
3. จํานวนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
4. การปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพของการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาจาก 

                      4.1  ขอมูลท่ีแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 
                      4.2  ขอมูลการนิเทศการสอน 
                      4.3  ขอมูลประเมินคุณภาพการสอน 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของวิชาท่ีมีการเขียนแผน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
มากกวารอยละ 75  ของ
รายวิชาท่ีเปดสอน 

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
รอยละ 60 – 75  ของรายวิชาท่ี
เปดสอน 

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
นอยกวารอยละ60  ของรายวิชา
ท่ีเปดสอน 

ซ่ึงผลของการประเมิน แผนกวิชาชางยนตสามารถปฏิบัติ และมีแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการรอยละ..........100..........ของรายวชิาท่ีเปดสอนท้ังหมด 

 
และผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 14  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ตารางเปรียบเทียบคุณภาพของการจัดการเรียนรู ของแผนกวิชาชางยนต 
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 

ผลการพัฒนา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
65 100 63 100 

คงท่ี 
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ตัวบงชี้ท่ี 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงคุณภาพของผูสอนในดานตางๆ วาจะเปน ความรู ความสามารถ
ในรายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอน การใชส่ือ การวัดผลและ
การประเมินผล เพื่อนําไปพัฒนาดานการเรียนการสอนตอไป 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตไดจัดทําเครื่องมือท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับ เพ่ือนําไปใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับความ
พึงใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในรายวิชาท่ีสอนทุกวิชา เพื่อนํามาประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนตอผูสอน  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 15  มีดังตอไปนี ้

ซ่ึงผลของการประเมิน แผนกวิชาชางยนตสามารถปฏิบัติไดท้ังหมด.........4..........ขอ และมี
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณะการรอยละ...4.09...ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน 
3. ความรูความสามารถในการวิชาท่ีสอน ของผูสอน 
4. เทคนิควิธีสอน การใชส่ือการสอน การวดัและการประเมินผล 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
1. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขางาน/สาขาวิชา 
2. ระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนโดยใช

แบบสอบถามท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับ 
3. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียรายวิชา 
4. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียรายบุคคล 
5. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียสาขาวิชา 

เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
โดยรวม 4.00-5.00 

ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
โดยรวม 3.5-3.99 

ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
โดยรวม 1.00-3.49 

 
และผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 15  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
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ผลการพัฒนา 
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเรียนตอผูสอน ของแผนกวิชาชางยนต 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ผลการพัฒนา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4 3.55 4 4.09 
เพิ่มข้ึน 
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ตัวบงชี้ท่ี 16  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนกา
สอนอยางเหมาะสม 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตมีความตระหนักถึง งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมาใหแกแผนกเพื่อท่ีจะ
นําไปจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา อยางเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตไดเก็บขอมูลจากฝายแผนงานและความรวมมือเกี่ยวกับงบประมาณในการ
จัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ ของแผนกวิชาชางยนตซ่ึงไดรับการจัดสรร ระหวางปลายปงบประมาณ 2553 
รวมกับตนปงบประมาณ 2554 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 16  มีดังตอไปนี ้

แผนกวิชาชางยนตไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน  …462,700…  บาท และเม่ือเทียบกับงบดําเนินการคาวัสดฝุกของสถานศึกษา 
(…10,153,260…. บาท)  คิดเปนรอยละ ……4.55......... 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. งบดําเนินการท้ังหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
3. งบประมาณท่ี (สถานศึกษา)แผนกวิชาชางยนตจดัซ้ือวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียนใน

แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. รอยละของงบประมาณท่ี (สถานศึกษา)แผนกวิชาชางยนตจัดซ้ือวัสดุฝกอุปกรณสําหรับ

จัดการเรียนในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของงบประมาณท่ี (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับ
จัดการเรียนตองบดําเนินการท้ังหมด 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 15 ของ
งบดําเนินการท้ังหมด 

รอยละ 10 – 15 ของ
งบดําเนินการท้ังหมด 

นอยกวารอยละ 10 ของ 
งบดําเนินการท้ังหมด 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 16  อยูในระดับ         ดี         พอใช      ปรับปรุง 
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ผลการพัฒนา 
ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 

งบประมาณ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รอยละ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ 

ผลการ
พัฒนา 

งบดําเนินการวัสดุฝกทั้งหมด 9,575,000 100 10,153,260 100 
งบวัสดุฝกที่แผนกวิชาไดรับ 1,656,250   17.29 462,700 4.55 

ลดลง 
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ตัวบงชี้ท่ี 17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงความเหมาะสมในการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ระบบ
คอมพิวเตอร อีกท้ังจํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพ่ือใชใน
การเรียนการสอนแตละหลักสูตร และวิชา 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกชางยนตไดมีการเก็บขอมูลจากการจัดตารางสอนวิชาท่ีมีการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร ท้ังใน
ระดับช้ัน ปวช. และระดับช้ัน ปวส. โดยมีตารางเวลาเรียนท่ีเขาไปใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หลักฐานขอมูลเชิงประจักษจํานวนเคร่ือง จํานวนผูใชเคร่ืองจากรายช่ือนักศึกษาแตละหองท่ีเขาไปใช 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 17  มีดังตอไปนี ้

สาขาวิชาชางยนต 

จํานวน 
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรตอ

หอง 

จํานวนผูเรียน 
จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรตอ
จํานวนผูเรียน 

ระดับ ปวช.     

ปวช.1 - - - - 

ปวช.2 2 120 140 - 

ปวช.3 - - - - 

ระดับ ปวส.     

ปวส.1 - - - - 

ปวส.2 - - - - 

รวม 2 120 140 1.16 : 1 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนหองและตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
3. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอหอง 
4. จํานวนผูเรียนในแตละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเคร่ืองคอมพิวเตอร แตละหลักสูตร 

ตามประเภทวชิา สาขาวิชา และสาขางาน 
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5. จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในแตละคร้ังของการเรียนในรายวชิาท่ีใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในแตละคร้ังของการเรียนในรายวชิาท่ีใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ผูเรียน  :  คอมพิวเตอร 

        1  คน  :    1  เคร่ือง 
ผูเรียน  :  คอมพิวเตอร 

        2  คน  :    1  เคร่ือง 
        ผูเรียน  :  คอมพิวเตอร     
3  คนข้ึนไป  :  1  เคร่ือง 

ในปการศึกษา 2553  แผนกวชิาชางยนต มีระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนของ
แผนกวิชาชางยนตและในรายวิชาคอมพวิเตอร จํานวนท้ังส้ิน......120....... เคร่ือง 
  ดังนั้น จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในแตละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใช
คอมพิวเตอร (ผูเรียน : คอมพิวเตอร) .....1.16 : 1............  (จํานวนผูเรียนท้ังหมดเทากบั …140…..คน) 
         
 ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 17  อยูในระดับ         ดี      พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 
จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด (คน) 

จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด (คน) 

จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

- - 140 120 

ผลการพัฒนา 

อัตราสวนผูเรียน : คอมพิวเตอร 
- 

อัตราสวนผูเรียน : คอมพิวเตอร 
1.16 : 1 

คงท่ี 
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ตัวบงชี้ท่ี 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดการเรียน การสอน ส่ิงอํานวยความ
สะดวกของอาคารเรียน สภาพส่ิงแวดลอม ใหสอดคลองและเอ้ือตอการเรียนรู  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตไดรวบรวมขอมูลหลักฐานขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการจัดอาคารเรียน 
หองเรียน โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกงาน จากงานอาคารสถานที่ และตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกงาน ของแผนกวิชาชางยนต และจากการสัมภาษณผูสอนและผูเรียนเกี่ยวกับการจัด
อาคารเรียน หองเรียน ปองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกงานรวมทั้งความทันสมัย วาเอ้ือประโยชนตอ
การเรียนการสอนมากนอยเพียงใด  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 18  มีดังตอไปน้ี 

สาขาวิชาชางยนต 
การวางแผนการใช

หองเรียน 
การใชหองเรียนตาม

ตารางการใช 
การติดตามผล การปรับปรุง 

ปวช. มี มี ไมมี มี 
ปวส. มี มี ไมมี มี 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีปฏิบัติ 
2. ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงงานของแผนกชางยนต 
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก 
3.1 มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัตงิาน โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
3.2 มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติงาน โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตามตารางท่ีวาง

ไว 
3.3 มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติงาน โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝก

ปฏิบัติงาน 
3.4 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรังหองเรียน หองปฏิบัติงาน โรงฝกงาน 

และพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
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ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดการเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบัติงาน โรงฝกงาน 
และพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก ขอ 3.1-3.4 
เกณฑการตัดสินองคประกอบ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติขอ 1 – 3  ปฏิบัติขอ 1 – 2  

     
ผลการประเมินของแผนกวชิาชางยนตในตัวบงช้ีท่ี 18  อยูในระดับ         ดี      พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ผลการพัฒนา 
จํานวนขอที่ปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ จํานวนขอที่ปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 

2 ขอ ปรับปรุง 3 ขอ พอใช 
เพ่ิมขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยาบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี 
บรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตไดตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยาบริการของแผนก ไดแก 
หองอินเตอรเน็ต ระบบสืบคน มุมวิชาการที่เก็บเอกสารตําราตางๆ ของแผนกวิชาชางยนต ท่ีสามารถ
รองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคมและนักเรียนแผนกวิชาชางยนตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตดําเนินการเก็บขอมูลการใชศูนยวิทยาบริการ โดยนําขอมูลการใชงาน
ดังกลาวจากงานหองสมุด และตารางลงช่ือเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตของแผนก และจากการสังเกต
ศูนยวิทยบริการในเร่ือง ระบบสืบคน ส่ือบริการที่หลากหลาย ท่ีสามารถรองรับและใหบริการแกชุมชน
และสังคมได 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 19  มีดังตอไปนี ้

สาขาวิชาชางยนต 

จํานวนครุภัณฑ 
และส่ือมี
หลากหลาย 

มีระบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

รองรับการบริการ
แกชุมชน 

มีการประเมิน
คุณภาพใหบริการ 

ปวช. มี มี มี มี 

ปวส. มี มี มี มี 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ศูนยวิทยบริการที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก 

1. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีใชในศูนยวทิยบริการ มีส่ือท่ีหลากหลาย และขอมูลการใช
งาน 

2. มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน 
3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ โดยพิจารณาจาก ขอ 1-4 

เกณฑการตัดสินองคประกอบ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติขอ 1 – 3  ปฏิบัติขอ 1 – 2  

 
ผลการประเมินของแผนกวชิาชางยนตในตัวบงช่ีท่ี 19  อยูในระดับ      ดี         พอใช        ปรับปรุง 
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ผลการพัฒนา 
ตารางเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวทิยาบริการใหเหมาะสมกับวชิาท่ีเรียน 

มีบรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุดของแผนกวชิาชางยนต 
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ผลการพัฒนา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1 25 4 100 

เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตมีแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน 
และพิจารณาวามีความเหมาะสมในการใชงาน มีความทันสมัยมากนอยเพียงใด รวมท้ังประสิทธิภาพ ได
อยางเหมาะสม เชน มีการจัดทําโครงการซอมแซมครุภัณฑประจําป แบบรายงานการซอมบํารุง เปนตน 
การดําเนินการ (Attempt)   

แผนกวิชาชางยนตเก็บขอมูลจากหลักฐานจาํนวนครภุัณฑ อุปกรณท่ีมีอยู แลวนํามา
เปรียบเทียบเกณฑตวับงช้ีเกีย่วกับการพิจารณาความเหมาะสมในการจดัใหมีครุภัณฑ วาอยูในสภาพดี มี
ความเพยีงพอ ทันสมัยหรือไม และใชผลการประเมินความพึงพอใจ/ความพอพยีง/ความเหมาะสมของ
ครุภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใช  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 20  มีดังตอไปนี ้

ตารางแสดงในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ ปการศึกษา 2553 

สาขาวิชาชางยนต 

จํานวน
ครุภัณฑ ฯ 
อยูในสภาพ
ใชงานไดด ี

จํานวน
ครุภัณฑ ฯ 
มีความ
เพียงพอ 

จํานวน
ครุภัณฑ 
ฯ มีความ
ทันสมัย 

ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

มีการปรับปรุง
โดยใชการ
ประเมิน 

ปวช.      
ปวส.      
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 สถานศึกษาจะตองดําเนินการและมีขอมูลท่ีบงช้ีคุณภาพ ดังนี ้
ขอมูลประกอบการตัดสิน 

1. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพทีใ่ชงานไดด ี
2. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพยีงพอ 
3. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และ

เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใช 
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน 

ขอมูลประกอบการตัดสิน   
 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ โดยพิจารณาจาก ขอ 1-4 
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เกณฑการตัดสินองคประกอบ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติขอ 1 – 4 ปฏิบัติขอ 1 – 3 

 
ผลการประเมินของแผนกวชิาชางยนตในตัวบงช่ีท่ี 20  อยูในระดับท่ี      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ตารางเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณของแผนกวิชาชาง
ยนต 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ผลการพัฒนา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 25 5 100 
เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกเอื้อ
ตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตจัดใหมีระบบความปลอดภัย ส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังภายในและภายนอก 
เชน การใช เคร่ืองเคร่ืองจักร แสงสวาง พื้นท่ีหองเรียน และระบบปองกันภัยตางๆ ที่เอ้ือประโยชนตอ
การเรียนการสอนมากท่ีสุด 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตไดดําเนินการ รวบรวมขอมูล ซ่ึงเปนหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในจุดอันตรายตางๆ เชน ปายเตือน สัญญาณเตือน ปายแสดงข้ันตอนการใชเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรเปนตน บันทึกการตรวจสภาพและการบํารุงรักษา อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองจักร สถิตการเกิด
อุบัติเหตุ และนําไปพิจารณาจากองคประกอบของตัวบงช้ี 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 21  มีดังตอไปนี ้

สาขาวิชาชางยนต 
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ปวช. มี - มี มี มี มี มี มี - 

ปวส. มี - มี มี มี มี มี มี - 

 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของ (สาขางาน) พื้นที่หองท่ีมีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิง
อํานวยความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ 
แผนกวิชาชางยนตพจิารณาจากประเดน็ดังตอไปนี ้

1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภยั 
3. ปายแสดงข้ันตอนการใช อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ฯลฯ 
4. สถานท่ีและการจัดเก็บ วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ 
5. อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนประจําพืน้ท่ีนอกเหนือจากหองพยาบาล 
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6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
7. อุปกรณปองกนัอุบัติเหตุท่ีเกดิจากการปฏิบัติงาน 
8. ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัตเิหต ุ

เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 70 รอยละ  60 – 69   นอยกวารอยละ 60  

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 21  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 
จํานวนหอง และคารอยละของหอง     
ท่ีมีการจัดระบบความปลอดภัย        

ปการศึกษา 2552 

จํานวนหอง และคารอยละของหอง     
ท่ีมีการจัดระบบความปลอดภัย        

ปการศึกษา 2553 
จํานวนหอง รอยละ จํานวนหอง รอยละ 

ผลการพัฒนา 

29 65 29 77.77 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 22  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต ตระหนักถึงบุคลากรภายในแผนกใหไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีรับผิดชอบ
โดยดําเนินโครงการกิจกรรมตางๆ เชนโครงการทัศนะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มวิทยาฐานะ 
เปนตน 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตไดรวบรวมหลักฐานจากคําส่ังปฏิบัติหนาท่ีราชการในการสงบุคลากรของ
แผนกวิชาชางยนตไปอบรมประชุมสัมมนา ในหนวยงานตางท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 22  มีดังตอไปน้ี 

ตารางพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2553 
หมายเหตุ :  ใหสรุปจํานวนคร้ัง  และจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

การพัฒนา  เชน  การอบรม  การประชุม  สัมมนา ฯลฯ 
รายช่ือบุคลากร จํานวน

คร้ัง 
จํานวนช่ัวโมง

รวม 
หมายเหต ุ

นายสมศักดิ์   ตรีเอกานุภาพ 4 56 - 
นายประพันธ   ยาวิลาศ 3 40 - 
นายนรินทร   ศรีธิการ 3 48 - 
นายธวัช   นนทธรรม 5 40 - 
นายนิมิต   รัศมี 5 40 - 
นายปราโมทย   บุญเปง 4 40 - 
นายสุรชัย  เรือนสติ 2 20 - 
นายดวงจนัทร   วงศษา 1 32 - 
นายธีรยุทธ   ศรีรินทร 2 20 - 
นายจตุเมธ   ดวงจันทร 5 40 - 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
3. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชาง

ยนต  
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ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนภายใน (สถานศึกษา  แผนกวิชาชางยนตท่ีไดรับการ
พัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ดังนั้น บุคลากรไดพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบคิดเปนจํานวน........10......คน คิดเปนรอยละ…
37.03…ของบุคลากรท้ังหมด 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 89 รอยละ 75 – 89  นอยกวารอยละ 75 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 22  อยูในระดับ         ดี         พอใช      ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2552 การพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2553 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ผลการพัฒนา 

10 34.48 10 37.03 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 23  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงความสําคัญในการระดมทรัพยากร บุคคล เงิน เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยจัดโครงการ กิจกรรม และเชิญผูเช่ียวชาญมาให
ความรูแกผูเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนรูของแผนกวิชาชางยนตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินการ (Attempt)   
  แผนกชางยนต ไดทําการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในปการศึกษา 2553 
จึงไดมีการขอการสนับสนุนอุปกรณจากหนวยงานตางทุกๆปเปนประจํา  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี23 มีดังตอไปนี ้

ตารางรายชื่อหนวยงานท่ีสนับสนุนตอแผนกชางยนต 
ท่ี ช่ือหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน จํานวนคร้ัง/ปริมาณ

ทรัพยากร 
1 ราน ก.พัฒนาศิลป 1 
2 รานรวมอะไหล 1 
3 สหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 3 
4 ชมรมผูปกครองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 1 
5 ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม 1 
6 ราน พงศโชตนาการยาน 1 
7 ราน ลิขิตศิลป 1 
8 บริษัท โตโยตาประเทศไทยจํากัด 1 
9 บริษัท อีซูซุประเทศไทยจํากัด 1 
10 อู ที เจ ออโตเซอรวิส 1 

รวม 12 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. ขอมูลการระดมทรัพยากรบคุคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอ่ืน ๆ ภายใน (สถานศึกษา) 

แผนกวิชาชางยนต 
3. ขอมูลการระดมทรัพยากรบคุคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอ่ืน ๆ จากสถาบันทาง

การศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
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4. ขอมูลการระดมทรัพยากรบคุคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอ่ืน ๆ จากสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
(สถานศึกษา)  แผนกวิชาชางยนต เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ระดมทรัพยากรท้ังภายใน
ภายนอก มากกวา 25  คร้ัง    
ข้ึนไป 

ระดมทรัพยากรท้ังภายใน
ภายนอก 20-24คร้ัง 

ระดมทรัพยากรท้ังภายใน
ภายนอก นอยกวา 20 คร้ัง 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 23  อยูในระดับ         ดี          พอใช      ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนคร้ังของการระดม
ทรัพยากร ในปการศึกษา 2552 

จํานวนคร้ังของการระดม
ทรัพยากร ในปการศึกษา 2553 

ผลการพัฒนา 

6 คร้ัง 12 คร้ัง เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตใหความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
เรียนการสอน การฝกวิชาชีพ ในระบบปกติและทวิภาคี เพื่อฝกใหผูเรียนมีทักษะวิชาชีพ ความชํานาญ
และใหมีความพรอมท่ีจะไปปฏิบัติงานจริง 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชายนตไดดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสารท่ีทางแผนกฯสงผูเรียนเขารวมฝกงานใน
สถานประกอบการ และขอมูลสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีและปกติ 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 24  มีดังตอไปนี ้

ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับ แผนกวิชาชางยนต 
ปการศึกษา  2553 

รายละเอียดการรวมจัดการศึกษา 
ลําดับ หนวยงานท่ีรวมจัดการศึกษา 

ระบบทวภิาคี ระบบปกติ จํานวนคร้ัง 

1 คารปารคเซอรวิส  - 2 

2 เคชอป  - 2 

3 เจเคออโตเซอรวิส -  1 

4 เจริญมอเตอร   3 

5 เจริญมอเตอรเบนซ -  1 

6 ซูปบริการ  - 2 

7 ดี๋เทอรโบ  - 2 

8 ทีจีเทคนิคแกส  - 2 

9 ทีเจออโตเซอรวิส  - 2 

10 ธีรพงษเซอรวิส  - 2 

11 บ.เขตลานนา(ซูซุกิ) -  1 

12 บ.ชนะศิลปมอเตอร -  1 

13 บ.ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากดั -  5 

14 บ.เชียงแสงฮอนดาออโตโมบิล -  5 

15 บ.เชียงใหมสวเีดนมอเตอร -  1 
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16 บ.โตโยตาเชียงใหม -  1 

17 บ.โตโยตานครพิงค จํากัด -  5 

18 บ.โตโยตาลานนา -  5 

19 บ.ท ทวีเอ็นจเินียร่ิง -  1 

20 บ.ไทยยานยนต -  1 

21 บ.ธารา จํากัด (เจริญเมือง) -  5 

22 บ.ธารา จํากัด (สนง.ใหญ) -  5 

23 บ.ธารา จํากัด (สนามบิน) -  5 

24 บ.นอรทวิลล -  1 

25 บ.นิธิบูรณออโตเชลล -  1 

26 บ.นิมซีเส็งขนสง -  1 

27 บ.นิยมพานิชย(จักรยานยนต) -  1 

28 บ.เปรมประชาขนสง -  1 

29 บ.พงษโชตนาการยาง -  5 

30 บ.พิงคนครเซลแอนดเซอรวสิ -  5 

31 บ.ยนตรกจิเซอรวิส -  5 

32 บ.วิริยะมาสดา -  5 

33 บ.สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด -  5 

34 บ.สยามนิสสันนอรทเวฟ -  5 

35 บ.สหพานิช ฮอนดา -  1 

36 บ.แสงชัยมอเตอรเซลส จํากดั -  5 

37 บ.อเมริกันมอเตอรฟอรดเชียงใหม -  5 

38 บ.อีซูซุเชียงใหมเซลส จํากดั -  5 

39 บีอารอะหล่ัยยนต  - 2 

40 ป.เฮงสวัสดิ ์  - 2 

41 ประทีปกลการ   3 

42 ปรีชายนต  - 2 

43 เปยกอะไหลยนต  - 2 

44 พ.ศูนยแหนบ  - 2 
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45 พรเซอรวิส  - 2 

46 พัฒนาเซอรวสิ  - 2 

47 มนตรี  - 2 

48 มิวสิคซาวด  - 2 

49 ราน แอรโชคอัพ -  3 

50 รุงทิราบริการ  - 2 

51 ลีดเดอรเชียงใหม  - 2 

52 วัฒนคันคลอง  - 2 

53 วีเซอรวิส  - 2 

54 วีพีออโตเทค  - 2 

55 ศริการชาง  - 2 

56 ศรีวิรัตนการาจ  - 2 

57 ศิริไดนาโม  - 2 

58 สมานยนต  - 2 

59 สรวิชญเซอรวิส -  2 

60 สหพานิชย(จักรยานยนต) -  1 

61 สันติสุขเซอรวิส  - 2 

62 สายเหนือเซอรวิส -  1 

63 สุขเกษม -  1 

64 หจก. สายเหนอืการยาง -  3 

65 ออดบริการ  - 2 

66 อํานวยมอเตอรแอร   3 

67 อู ปานเซอรวสิ -  1 

68 อู โปรเซอรวิส -  1 

69 อู ฟูเซอรวิส -  1 

70 อู ออโตอิเล็กทริค -  1 

71 อู เอออโตเซอรวิส -  1 

72 อูซูปเปอรฮีโน -  5 

73 อูวิทยาการชาง -  5 
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74 เอการชาง  - 2 

75 เอเซียการยาง  - 2 

76 เฮงฮวด  - 2 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการ ท่ีจัดการศึกษารวมกับ 

(สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
3. รายช่ือสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ และจัดการศึกษารวมกับ (สถานศึกษา) ท้ัง 

แผนกวิชาชางยนตในระบบทวิภาคี และ/หรือระบบปกติ 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับ (สถานศึกษา แผนกวิชาชางยนต จดั
การศึกษาระบบทวิภาคี และ/หรือระบบปกติ 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
สถานประกอบการ        
มากกวา 20 แหง 

สถานประกอบการ 
15-19 แหง 

สถานประกอบการ          
นอยกวา 15 แหง 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 24  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนสถานประกอบการ    
ปการศึกษา 2552 

จํานวนสถานประกอบการ    
ปการศึกษา  2553 

ผลการพัฒนา 

57  แหง 76 แหง เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 25  จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตตระหนักในการจัดหาผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี
ความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเกี่ยวของกับสาขางานของผูเรียนจากสถานประกอบการ หนวยงาน
ตางๆ ชุมชนและทองถ่ินท่ีอยูนอกสถานศึกษา มาใหความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตดําเนินการจัดเก็บขอมูล จํานวนช่ัวโมงการสอน การบรรยายของผูเช่ียวชาญ 
เอกสารการติดตอเชิญผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ มารวมในการพัฒนาผูเรียนของแผนกวิชาชางกลโรงงาน 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 25  มีดังตอไปนี ้

สรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

สาขาวิชาชางยนต จํานวนวิทยากร จํานวนชั่วโมงท่ี
ใหความรู 

หนวยงานของวิทยากร 

ปวช. 2 8 บริษัท YAHAMA 
ปวส. 2 8 บริษัท YAHAMA 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนสาขาท่ีเปดสอน 
2. จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผูเชียวชาญ ผูทรงคุณวุติ หรือภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน ตอแผนกชางยนต 
3. จํานวนสาขาท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน – ช่ัวโมงตอ

ภาคเรียนข้ึนไป 
4. รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญรวมในการพัฒนาผูเรียนในแผนกวิชาชางยนต 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของสาขางานท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียนต้ังแต 2 คน-ช่ัวโมงตอ
ภาคเรียนข้ึนไป 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  89 รอยละ  75 – 89  นอยกวารอยละ  75 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 25  อยูในระดับ      ดี         พอใช        ปรับปรุง 
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ผลการพัฒนา 
จํานวนคน-ช่ัวโมง ปการศึกษา 

2552 
จํานวนคน-ช่ัวโมง ปการศึกษา 

2553 
จํานวน รอยละสาขา

งาน 
จํานวน รอยละสาขา

งาน 

ผลการพัฒนา 

ไมมี 00.00 4 100 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี   26 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต จัดหาผูสอนท่ีเปนขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ท่ีมีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพ ซ่ึงทางแผนกไดมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการสอน ตามจํานวนสาขาวิชา สาขางาน  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ไดดําเนินการเก็บขอมูลเกี่ยวกับครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ จาก
หลักฐานอัตรากําลังประจําป การมอบหมายงานใหกับผูสอน ตารางสอนรายบุคคล 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 26  มีดังตอไปนี ้

ตารางแสดงอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชพีตอผูเรียน 

สาขางาน 
จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 
จํานวนครูผูสอนประจําท่ีมี

คุณวุฒิทางวิชาชีพ 
อัตราสวน   

ผูสอน : ผูเรียน 
1.  สาขางานยานยนต(ปวช.) 461 27 1 : 17.07 
2. สาขางานเทคนิคยานยนต (ปวส.) 418 27 1 : 15.48 
หมายเหตุ  ครูผูสอนบางคนจะสอนท้ังระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท่ีเปดสอนในสถานศึกษา 
3. จํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน 
4. จํานวนผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา/สาขางาน 
5. อัตราสวนผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตลาขาวิชา/สาขางาน 
6. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท่ีผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑผูสอน 

1 คน ตอผูเรียนไมเกนิ 35 คน 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของสาขาวิชา/สาขางานผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑ ผูสอน 
1 คน ตอผูเรียนไมเกนิ 35 คน 
 ดังนั้น สาขางานท่ีมีอัตราสวนครูผูสอนคุณวุฒิทางวิชาชีพ 1 คน : ผูเรียนไมเกิน 35 คน  
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 89 รอยละ  75 – 89  นอยกวารอยละ  75 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 26  อยูในระดับ      ดี          พอใช         ปรับปรุง 
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ผลการพัฒนา 
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 

ระดับ 
ผูสอน : ผูเรียน ผลการประเมิน ผูสอน : ผูเรียน ผลการประเมิน 

ผลการพัฒนา 

ปวช. 1 : 14.17 ดี 1 : 17.07 ดี 
ปวส. 1 : 10.66 ดี 1 : 15.48 ดี 

คงท่ี 
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ตัวบงชี้ท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตจดัหาผูสอนท่ีเปนขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ท่ีมีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพ ซ่ึงทางแผนกไดมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการสอน ตามจํานวนสาขาวิชา สาขางาน  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตเก็บขอมูลจากงานทะเบียน นําอัตราสวนระหวางจํานวนผูเรียนท่ีเขามาเรียน
ในแผนกวิชาชางยนตท้ังหมดในปการศึกษา 2553 มาคิดหาอัตราสวนของครูผูสอน ท้ังหมดของแผนก
วิชาชางยนต  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 27  มีดังตอไปนี ้

ท่ี รายการ จํานวน 
1 จํานวนผูเรียนท้ังหมดใน แผนกวิชาชางยนต 885 
2 จํานวนผูสอนประจําท้ังหมดใน แผนกวิชาชางยนต 27 

อัตราสวนของครูผูสอน : ผูเรียน 1  :  32.77 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
3. จํานวนผูสอนประจําท้ังหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ผูสอน 1 คน               

ตอผูเรียนนอยกวา 25 คน 
ผูสอน 1 คน               

ตอผูเรียน 25 - 30 คน 
ผูสอน 1 คน               

ตอผูเรียนมากกวา 30 คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 27  อยูในระดับ         ดี         พอใช      ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 ผลการพัฒนา 
อัตราสวนผูสอน :  ผูเรียน 

1  :  25.27 
อัตราสวนผูสอน :  ผูเรียน 

1 : 32.77 
เพิ่มข้ึน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 สาขาวิชาเคร่ืองกล ปการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปรั
บป

รุง
 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี  13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ เพิ่มข้ึน     
ตัวบงช้ีท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คงท่ี     
ตัวบงช้ีท่ี 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน 

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี 16 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุ
ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

ลดลง    
 

ตัวบงช้ีท่ี 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

คงท่ี    
 

ตัวบงช้ีท่ี 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

เพิ่มข้ึน    

 

ตัวบงช้ีท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และ
อุปกรณ  

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี 20 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน 

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี 21 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี 22 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี 23 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ 
 
 

เพิ่มข้ึน    
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ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปรั
บป

รุง
 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 24 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี 25 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี  26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒดิาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

คงท่ี    
 

ตัวบงช้ีท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน เพิ่มข้ึน     
 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

ตัวบงชี้ท่ี 28 จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตไดตระหนักถึงการจัดใหนักเรียนทุกคนของแผนกวิชาชางยนตท้ังกลุม และ
หอง ไดพบอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อดูแลและติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความ
ประพฤติอยางตอเนื่องจนจบการศึกษา 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตดําเนินการเก็บขอมูลการพบที่ปรึกษาจากกิจกรรมหนาเสาธงซ่ึงทางวิทยาลัย
ไดจัดวันใหครูท่ีปรึกษาไดพบใหคําปรึกษาแผนกเรียนในตอนเชากอนเขาเรียน และหลักฐานการพบท่ี
ปรึกษาจากช่ัวโมง Home Room เพื่อแจงขอมูลและใหคําปรึกษาแกผูเรียน 

แบบสรุปจํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาของ ปการศึกษา 2553 

แผนกชางยนต 
จํานวนคร้ังท่ีพบผูเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 
จํานวนคร้ังท่ีพบผูเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2 
หมายเหตุ 

ระดับ  ปวช.    
ปวช.1 - 20 รวมทุกหอง 

ปวช.2 - 30 รวมทุกหอง 

ปวช.3 - 35 รวมทุกหอง 

ระดับ ปวส.    

ปวส 1. - 50 รวมทุกหอง 

ปวส 2. - 35 รวมทุกหอง 

รวม 0 170 
 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. แผน/เอกสาร/รายงาน การจดัใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวา  25  คร้ังตอป 20 – 25  คร้ังตอป นอยกวา 20 คร้ังตอป 
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ดังนั้น จํานวนคร้ังท่ีผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษาตอป เฉล่ียเทากับ.......5.......คร้ัง 

ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 28  อยูในระดับ      ดี            พอใช          ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา 2553 ผลการพัฒนา 
5.46 คร้ังตอป 5 คร้ังตอป ลดลง 
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ตัวบงชี้ท่ี   29  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงปญหายาเสพติด ภายในสถานศึกษาซ่ึงไดจัดใหมีการตรวจสาร
เสพติด ส่ิงเสพติดรายแรง ใหกับผูเรียนทุกป หรือผูเรียนท่ีเขาขายติดยาเสพติดนํามาสุมตรวจ เพื่อเปน
การปองกันและชวยแกไขปญหาเร่ืองยาเสพติดในสถานศึกษา 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตไดทําการเก็บหลักฐานจากจํานวนผูเขารับการตรวจสารเสพติดของแผนก
วิชาชางกลโรงงาน ซ่ึงเปนรายงานรายบุคคล จากงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 29  มีดังตอไปนี ้

สาขาวิชาชางยนต 

 
จํานวน
ผูเรียน 

 

จํานวนผูท่ีตรวจ 
สารเสพติด 

คิดเปน 
รอยละ 

ระดับ  ปวช.    

ปวช.1 188 172 91.48 
ปวช.2 121 109 90.08 
ปวช.3 130 127 97.69 
ระดับ ปวส.    
ปวส.1 165 161 97.57 
ปวส.2 173 139 80.34 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก  การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
3. จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจสารเสพติด 
4. รายงานผลการตรวจแตละครั้ง 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนท้ังหมดในสถานศึกษา 
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เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
 1  คร้ังตอป หรือมากกวา 
และจํานวนผูเรียนท่ีไดรับ
การตรวจ มากกวารอยละ 

90 

 1  คร้ังตอป หรือมากกวา 
และจํานวนผูเรียนท่ีไดรับ
การตรวจ รอยละ 80 – 90  

 1  คร้ังตอป หรือมากกวา 
และจํานวนผูเรียนท่ีไดรับ
การตรวจ นอยกวารอยละ 

80 
 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 29  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 ผลการพัฒนา 
1  คร้ังตอป และจํานวน

ผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ รอย
ละ 82.31 

1  คร้ังตอป และจํานวน
ผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ รอย

ละ 91.11 
เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี   30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับปญหาผูเรียนท่ีออกกลางคันไมวาจะเปนสาเหตุ 
โดยการลาออก การพนสภาพการเปนนักศึกษา  ซ่ึงไดจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ข้ึนเพ่ือใหคําช้ีแนะและ
ใหคําปรึกษาแกผูเรียน เพื่อเปนการแกปญหานักเรียนออกกลางคัน 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตไดเก็บหลักฐานการรายงานการออกกลางคันของผูเรียน จากงานทะเบียน
และงานปกครอง โดยนํามาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาท่ีลงทะเบียนกับผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 30  มีดังตอไปนี ้

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

สาขางาน 
จํานวนผูเรียน 

แรกเขา 
จํานวนผูเรียน

ปจจุบัน 
จํานวนผูเรียนท่ี
ออกกลางคัน 

คิดเปนรอยละ 

ระดับ  ปวช.     
ปวช.1 188 155 33 17.55 
ปวช.2 140 121 19 13.57 
ปวช.3 139 130 9 6.47 
ระดับ ปวส.     
ปวส.1 205 165 40 19.51 
ปวส.2 185 173 12 6.48 

รวม 12.72 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนแรกเขาท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนนกัศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน แตละ

หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันป 
3. จํานวนผูเรียนปจจุบันแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ทุกช้ันป 
4. จํานวนผูเรียนแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน ทุกช้ันป ท่ีออกกลางคัน

และสาเหตุการออกทุกช้ันป 
5. รอยละของผูเรียนท่ีออก กลางคันในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน 

ทุกชั้นป 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของผูเรียนท้ังหมดท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
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เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
นอยกวารอยละ 31 รอยละ  31 – 40  มากกวารอยละ 40 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 30  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผูเรียน ปการศึกษา  2552 จํานวนผูเรียน ปการศึกษา  2553 
ระดับชั้น 

แรกเขา 
ออก

กลางคัน 
รอยละ   
ท่ีออก 

แรกเขา 
ออก

กลางคัน 
รอยละ   
ท่ีออก 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปท่ี1 159 11 6.91 188 33 17.55  
ปวช. ปท่ี 2 146 1 0.68 140 19 13.57  
ปวช. ปท่ี 3 133 1 0.75 139 9 6.47  
ปวส. ปท่ี 1 161 12 7.45 205 40 19.51  
ปวส. ปท่ี 2 143 1 0.69 185 12 6.48  

รวม 742 26 3.50 885 113 12.76 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 31 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ี
ดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม รวมท้ังบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขางาน โดยจัดกิจกรรมโครงการตางๆ เชน กิจกรรม อชท. แผนก 
โครงการคายอาสาพัฒนา งานกีฬา งานทําบุญแผนก งานวันเด็กเปนตน 
การดําเนินการ (Attempt)   

แผนกวิชาชางยนตไดเก็บหลักฐานเอกสาร แผนงาน โครงการ แบบสรุปโครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมดานวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และสงเสริมบุคลิกภาพ มนุษย
สัมพันธ ซ่ึงจะมีการประเมินจากการเช็คช่ือของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมในแตละคร้ัง 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 31  มีดังตอไปนี ้

ตารางสรุปกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพท้ังดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ  ปการศึกษา 2553 

การจัดกิจกรรม 

สาขาวิชาชางยนต 
ดานวิชาการ 

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

คานิยมท่ีดีงาม 

ดานบุคลิกภาพ 
และมนุษย
สัมพันธ 

รวมจํานวน
กิจกรรม 

รอยละของสาขา
งานท่ีมีกิจกรรม
ครบ 3 ประเภท 

ระดับ  ปวช.      

ปวช.1 1 6 - 7 66.6 
ปวช.2 1 6 - 7 66.6 
ปวช.3 1 6 - 7 66.6 

ระดับ ปวส.      
ปวส.1 1 6 - 7 66.6 
ปวส.2 1 6 - 7 66.6 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท้ังหมดใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
3. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท่ีมีการจัดกจิกรรมครบท้ัง 3 ประเภทกิจกรรมดังตอไปนี ้



 108 

                      3.1  กิจกรรมท่ีสงเสริมวิชาการ 
                      3.2  กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
                      3.3  กิจกรรมท่ีสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

4. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกจิกรรมและประเมินผลการจดักิจกรรมครบท้ัง 3 
ประเภทกิจกรรม 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 80 รอยละ  75 – 80  นอยกวารอยละ 75 

ดังนั้น แผนกวชิาชางยนต มีการจัดกจิกรรมและประเมนิผลการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ประเภท 
จํานวน...2....สาขางาน คิดเปนรอยละ......66.66.....ของสาขางานท้ังหมด 
 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 31  อยูในระดับ         ดี         พอใช      ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนกิจกรรม ปการศึกษา 2552 จํานวนกิจกรรม ปการศึกษา 2553 
สาขางาน 

รวม รวม วิชาการ บุคลิกภาพ คุณธรรม บุคลิกภาพ วิชาการ คุณธรรม 
ผลการ
พัฒนา 

1. ยานยนต 1 4 - 5 1 6 - 7 
2. เทคนิคยาน
ยนต 

1 5 - 6 1 6 - 7 

3. ส่ิงแวดลอม 1 5 - 6 - - - - 
 

เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี   32 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงความสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมท้ังท่ีจัดภายในและภายนอก
สถนศึกษา  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตดําเนินการรวบรวมขอมูล จากหลักฐาน เอกสาร แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม จากผูรับผิดชอบโครงการ และผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 32  มีดังตอไปนี ้

ตารางแสดงจํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมท้ัง 2 ประเภท 

การจัดกิจกรรม 

สาขาวิชาชางยนต ดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ประเพณี 

ดานการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รวมจํานวนกิจกรรม 

ระดับ  ปวช.    

ปวช.1 1 4 5 
ปวช.2 1 4 5 
ปวช.3 1 4 5 
ระดับ ปวส.    
ปวส.1 1 4 5 
ปวส.2 1 4 5 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท้ังหมดใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
3. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท่ีมีการจัดกจิกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบท้ัง 2 ประเภท

กิจกรรม ตอไปน้ี กิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กิจกรรมท่ี
สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวฒันาธรรมและประเพณ ี

4. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกจิกรรมท้ังภายในและภายนอก ครบท้ัง 2 ประเภท
กิจกรรม 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  80 รอยละ  75 – 80  นอยกวารอยละ 75 

ดังนั้น แผนกวชิาชางยนตไดจัดโครงการ/กจิกรรมสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท้ัง 2  ประเภท
กิจกรรม มีจํานวน........2......สาขางาน คิดเปนรอยละ............100..............ของจํานวนสาขางานท้ังหมด 
 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 32  อยูในระดับ      ดี         พอใช        ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 

สาขางาน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
สงเสริม
อนุรักษ

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมสงเสริม
อนุรักษและทํานุ

บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณ ี

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
สงเสริม
อนุรักษ

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมสงเสริม
อนุรักษและทํานุ

บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณ ี

ผลการพัฒนา 

1. ยานยนต 1 4 1 4 
2. เทคนิคยาน
ยนต 

1 4 1 4 

3. ส่ิงแวดลอม 1 4 - - 

คงท่ี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 สาขาวิชา ปการศึกษา 2553 
 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปรั
บป

รุง
 ผูรับผดิ

ชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 28  จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบอาจารย
ท่ีปรึกษา 

ลดลง    
 

ตัวบงช้ีท่ี 29  จํานวนคร้ังของการจัดบริการ ตรวจสาร
เสพติดใหกับผูเรียน 

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี 30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบ
กับแรกเขา 

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี 31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ี
สงเสริมดานวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม
ในวิชาชีพรวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  

เพิ่มข้ึน    
 

ตัวบงช้ีท่ี 32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ี
สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คงท่ี    
 

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112 

มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชพีสูสังคม 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

ตัวบงชี้ท่ี  33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชพีและฝกทักษะวิชาชพี 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนต ตระหนักถึงความสําคัญในการบริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการ
แกชุมชน เพื่อใหความรูและคําแนะนํารวมท้ังบริการและฝกทักษะวิชาชีพแกผูเรียน และนําไปประกอบ
อาชีพของประชาชน และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชาใหเขากับบริการของชุมชน 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตดําเนินการรวบรวมขอมูล จากหลักฐาน เอกสาร แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการโครงการ และการใหบริการประชาชนท่ีเกี่ยวของกับ
วิชาชีพ เชนโครงการรวมดวยชวยประชาชน โครงการขับข่ีปลอดภัย โครงการ PTT  TUNE UP 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 33  มีดังตอไปนี ้

ตารางรายละเอียดกิจกรรม/โครงการท่ีไดดําเนินการ 

ท่ี รายการกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพฯ สถานที่จัดกิจกรรม 

1. โครงการตรวจรถกอนใชปลอดภัยแนนอน ขนสงหนองหอย 
2. โครงการรวมดวยชวยประชาชน ปม PTT สารภ ี
3. โครงการศูนยซอมสรางชุมชน - 
4.  โครงการ PTT ENERGY TUNE UP ปม PTT แมโจ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการ และจํานวนคร้ังท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนคร้ังในการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ

ของประชาชน 
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ 
5. รายงานการประเมินกจิกรรม/โครงการที่ใหบิการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรร/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ 
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ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 จํานวนของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวชิาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
เกณฑการตัดสิน 

ขอมูลประกอบการตัดสิน เกณฑการตัดสิน 
จํานวนของกิจกรรม/โครงการที่

ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวชิาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

ดี  ตั้งแต 4 กจิกรรม/โครงการข้ึนไป 
พอใช  2-3 กิจกรรม/โครงการ 

ปรับปรุง  0-1 กิจกรรม/โครงการ 

ดังนั้น แผนกวชิาชางยนตไดจัดกิจกรรมโครงการ ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
ในระดบั ปวช. จํานวน............4.............กิจกรรม/โครงการ 
    กิจกรรมโครงการ ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวชิาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ในระดับ ปวส. จํานวน
............4............กิจกรรม/โครงการ 
 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 33  อยูในระดับ           ดี            พอใช           ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 
จํานวน
กิจกรรม/
โครงการท่ี
ใหบริการ
วิชาชีพและ

สงเสริมความรู
ในการพัฒนา
ชุมชนและ
ทองถ่ิน 

จํานวน
กิจกรรม/

โครงการฝก
ทักษะวิชาชีพ

เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

จํานวน
กิจกรรม/
โครงการท่ี
ใหบริการ
วิชาชีพและ

สงเสริมความรู
ในการพัฒนา
ชุมชนและ
ทองถ่ิน 

จํานวน
กิจกรรม/

โครงการฝก
ทักษะวิชาชีพ

เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

ผลการพัฒนา 

2 4 4 4 เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงการใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาชีพ ท่ี
ไดรับการจัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืน ตองบดําเนินการ 
การดําเนินการ (Attempt)   

แผนกวิชาชางยนต ใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาชีพ ท่ีไดรับการ
จัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืน ในจากจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพื่อใชใหบริการแกประชาชน
ท่ีมาขอใชบริการ ในโครงการชวยเหลือประชาชน 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 34 มีดังตอไปนี ้
1. งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากับ......... 10,153,260.............บาท 
2. งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอ่ืนไมรวมงบลงทุน เทากบั.............-....................บาท 
3. งบประมาณท่ีใชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการฯ เทากับ.........-.........บาท คิดเปนรอยละ........-........ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. งบประมาณท่ีใชในการจัดกจิกรรม/โครงการที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตใชจริง 
3. งบประมาณท่ี (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตไดรับจากตนสังกัด ไมรวมงบลงทุน 
4. งบประมาณท่ี (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตไดรับจากหนวยงานอ่ืนไมรวมงบลงทุน 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการตองบดําเนินการ ไมรวมงบลงทุน 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 0.20 รอยละ 0.11 – 0.20  นอยกวารอยละ  0.11 

          
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 34  อยูในระดับ         ดี         พอใช       ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา  2551 ปการศึกษา  2552 
งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ 

ผลการพัฒนา 

15,000 0.02 0 0 ลดลง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4  ของแผนกวิชาชางยนตปการศึกษา 2553 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล 

33. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ท่ี
ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

เพิ่มข้ึน    
 

34. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ี
ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ 

ลดลง    
 

 
          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4  อยูในระดับ         ดี      พอใช        ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

ตัวบงชี้ท่ี    35  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัยและโครงงาน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียนใหมีการจัดสรางและพัฒนา นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย  และโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ชีวิตประจําวัน 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตดําเนินการเก็บขอมูล หลักฐาน เอกสาร โครงการ สารนิพนจการจัดทํา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยจากนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาโครงการระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 
และบุคลากรในแผนกท่ีจัดทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 35 มีดังตอไปนี ้

ตารางจํานวนผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 

จํานวน 

สาขาวิชาชางยนต นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน อ่ืน ๆ รวม 

ระดับ  ปวช. - - - 8 - 8 

ระดับ ปวส. - - - 6 - 6 
รวม - - - - - 14 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนสาขาวชิา/สาขางาน แตละหลักสูตรท่ี (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตเปดสอน 
3. จํานวนและรายละเอียด (ช่ือผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 

และโครงงาน ท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนแตละหลักสูตรตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน 

4. จํานวนและรายละเอียด (ช่ือผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
และโครงงาน ท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 
และประเทศ 

5. จํานวนสาขางานท่ีจัดทํานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน ท่ีเปนประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และ
ประเทศ ซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 
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 ระดับ  ปวช.  อยางนอย  1  เร่ือง/ภาคการศึกษา 
 ระดับ  ปวส.  อยางนอย  4  เร่ือง/ภาคการศึกษา 

6. จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด การ
เผยแพรระดับชาติ และ/หรือ การใชประโยชนทางวิชาชีพของ (สถานศึกษา) แผนกวชิาชาง
ยนต 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของสาขางาน ท้ังหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ท่ีมีการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจยั และโครงงาน 
 ระดับ  ปวช.  อยางนอย  2  เร่ือง/ปการศึกษา 
 ระดับ  ปวส.  อยางนอย  8  เร่ือง/ปการศึกษา 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ  100 รอยละ  75-99 นอยกวารอยละ 75 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 35  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 
ระดับ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ผลการพัฒนา 

ปวช. 17 100 8 100 
ปวส. 15 100 6 75 

ลดลง 
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ตัวบงชี้ท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ
การเผยแพรระดับชาติ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตสนับสนุนใหผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา 
สรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ เพื่อเผยแพร
ผลงานระดับชาติ 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ไดเลือกเก็บรวบรวมขอมูลการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย 
โครงงานท่ีเปนประโยชนทางวิชาชีพ จากวิชาโครงงานของผูเรียนระดับช้ันปวช. 3 และ ปวส. 2 และ
ของบุคลากรในแผนกวิชาชางยนต 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 36  มีดังตอไปนี ้

จํานวน 

สาวิชาชางยนต นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงการ อ่ืนๆ รวม 

ระดับ  ปวช. - - - 4 - 4 
ระดับ  ปวส. - - - 4 - 4 

รวม 8 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ 
2. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวชิาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ (สาขาวิชา) แผนกวิชาชางยนต 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ตั้งแต 3 ช้ินข้ึนไป 2 ช้ิน นอยกวา 1ช้ิน 

 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 36  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
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ผลการพัฒนา 
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 

ระดับ 
จํานวน ระดับคุณภาพ จํานวน ระดับคุณภาพ 

ผลการพัฒนา 

ปวช. 12 ดี 4 ปรับปรุง 
ปวส. 7 ดี 4 ปรับปรุง 

ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

ตัวบงชี้ท่ี 37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ  
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตไดเห็นถึงความสําคัญของงบประมาณท่ีใชสราง พัฒนา วิจัย เผยแพรผลงาน 
นวัตกรรม โครงงาน ท่ีไดรับจากสถานศึกษาเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปนการ
รวมมือกันจัดทําโครงการกับสถานประกอบการที่ใชงบสนับสนุนในการจัดทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ
และโครงการของแผนกวิชาชางยนต 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตดําเนินการเก็บหลักฐานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการสราง พัฒนา
และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน จากฝายแผนงานและความรวมมือ 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 37  มีดังตอไปน้ี 
1. งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากับ........10,153,260...............บาท 
2. งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอ่ืนไมรวมงบลงทุน เทากบั..............-...................บาท 
3. งบลงทุนท่ีสถานศึกษาไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืน เทากับ…....-…..บาท 
4. งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน

เทากับ.........-...........บาทคิด เปนรอยละ..……-……… 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. งบประมาณท้ังหมดท่ี (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตไดรับจากตนสังกัด 
3. งบลงทุนท่ี (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตไดรับจดัสรรจากหนวยงานตนสังกดั และ

หนวยงานอ่ืน 
4. งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิยั และ

โครงงาน 
5. งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิยั และ

โครงงาน 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการตองบประมาณท้ังหมด ยกเวนงบลงทุน 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 1.00 รอยละ 0.50 – 1.00 นอยกวารอยละ 0.50 
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 37  อยูในระดับ         ดี         พอใช      ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 
งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ 

ผลการพัฒนา 

0 0 0 0 คงท่ี 
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ตัวบงชี้ท่ี 38  จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงาน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตไดตระหนักถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการและชองทางตางๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ
ผลงานท่ีเปนเอกสารงานวิชาการ การเสนอผลงานทางอินเตอรเน็ต  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชายนตไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากการเผยแพร และการนําผลงานมาใชประโยชน
เกี่ยวกับ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานของแผนก 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 38  มีดังตอไปน้ี 

งานวชิาการ 
จํานวนครั้งท่ี
เผยแพร 

สถานท่ีเผยแพร  ลักษณะการ
เผยแพร 

1.  นวัตกรรม  0 - - 
2.  ส่ิงประดิษฐ           0 - - 
3.  งานวิจยั 0 - - 
4.  โครงงาน 0 - - 
5.  โครงการ  0 - - 
6.  โครงการวิชาชีพ 0 - - 

รวม 0 - - 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนชองทางของการเผยแพรขอมูล ขาวสารท่ีเกี่ยวกับ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงาน 
3. จํานวนคร้ังของการเผยแพรขอมูล ขาวสารท่ีเกี่ยวกับ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และ

โครงงาน ในแตละชองทาง 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 จํานวนคร้ังของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงาน 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวา  4  คร้ัง 3 – 4 คร้ัง นอยกวา 3 คร้ัง 
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 38  อยูในระดับ             ดี          พอใช      ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ประเภทขอมูล
ขาวสาร 

จํานวนคร้ัง          
ของการเผยแพร      
ปการศึกษา  2552 

จํานวนคร้ัง          
ของการเผยแพร      
ปการศึกษา  2553 

ผลการพัฒนา 

1.  นวัตกรรม 
2.  ส่ิงประดิษฐ 
3.  งานวิจยั 
4.  โครงงาน 

5 คร้ัง 0 คร้ัง ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 5 สาขาวิชา เคร่ืองกล ปการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปรั
บป

รุง
 ผูรับผดิ

ชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 35 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและ
โครงงาน 

ลดลง    
 

ตัวบงช้ีท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ 

คงท่ี    
 

 ตัวบงช้ีท่ี 37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง 
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานตองบดําเนินการ 

ลดลง    
 

ตัวบงช้ีท่ี 38 จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน 

ลดลง    
 

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับ        ดี          พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  6   ภาวะผูนําและการจัดการ 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

ตัวบงชี้ท่ี 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
ความตระหนกั (Awareness)  

แผนกชางยนตไดมีการจัดใหบุคคลกรและบริษัทภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนกพัฒนา หรือแผนยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกชางยนตไดจัดทําแผนยุทธศาสตรของแผนกชางยนต เก็บเปนเปาหมาย และมีการจัดกิจ
กรรรวมกับ TOYOTA เพื่อทําแผนกการพัฒนาตามสาขาวิชาใหทันสมัยอยูเสมอ และมีการรายงาน
ประจําปตอผูบริหารทุกป 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 39  มีดังตอไปน้ี 

การบริหารงาน ปฏิบตั ิ ไมไดปฏิบัติ 

1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา   
2. มีการใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทาง การ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง   

3. การมีสวนรวม และการใหความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร 
การตัดสินใจ  และการจดัการศึกษา 

  

4. มีการพึ่งพาตนเอง ท่ีเนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบการ ดําเนินงานตามความพรอม และสถานการณของสถานศึกษา 

  

5. มีการประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกรวมท้ังการ
แสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหม ๆ 

  

6. มีความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณท่ีนําไปสูผลสัมฤทธ์ิไดอยาง
ตอเนื่อง และหลากหลาย 

  

7. มีการพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนา
ทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 

  

8. มีการตรวจสอบ และถวงดุล โดยเนนตนสังกัดกําหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน 
และมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิน
ประสิทธิภาพสูงสุด และตอง  ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. เอกสาร/รายงาน การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตหรือ

แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจาํป 
3. แผนพัฒนา (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตหรือแผนยุทธศาสตร 
4. แผนปฏิบัติการประจําป 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 ระดับคุณภาพการบริหารงานของทีมผูบริหารทุกระดับของแผนกวิชาชางยนตท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนา หรือแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
โดยพิจารณาตามองคประกอบตอไปนี ้

1. การกระจายอํานาจในการบริหาร (สถานศึกษา) แผนกวชิาชางยนต 
2. การใช (สถานศึกษา) แผนกวิชาฯ เปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศ

ทางการวางแผนการศึกษาดวยตนเอง 
3. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกีย่วของทุกฝายในการบริหาร การ

ตัดสินใจและการจัดการศึกษา 
4. การพึ่งตนเอง ท่ีเนนให (สถานศึกษา) แผนกวิชาฯ มีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาท่ี

รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของ(สถานศึกษา) แผนกวชิาฯ 
5. การประสานงานท้ังบุคลากรภายใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาฯ และบุคลากรภายนอก 

รวมท้ังการแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือ ดานทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหมๆ 
6. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณท่ีนําไปสูผลสัมฤทธ์ิไดอยาง

ตอเนื่อง และหลากหลาย 
7. การพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พฒันาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อ

การพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 
8. การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกดักําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมี หนวย

ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวา  8  ขอ 6-7 ขอ นอยกวา  6  ขอ 

ซ่ึงระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยพิจารณาตามองคประกอบท้ัง 8 ขอ 
พบวา แผนกวชิาชางยนต ไดดําเนินการท้ังส้ิน.........8........ขอ 
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 39  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนองคประกอบท่ีเปนระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ
ผูบริหาร   ปการศึกษา 2552 

จํานวนองคประกอบท่ีเปนระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ
ผูบริหาร   ปการศึกษา 2553 

ผลการพัฒนา 

8 8 คงท่ี 
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ตัวบงชี้ท่ี  40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพี 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกชางยนตไดปฏิบัติตามขอบังคับของคุรสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนตเก็บรวบรวม ครูท่ีไดรับใบประกาศวิชาชีพครู ใบอนุญาต มาคิดเปนรอยละ
ของครูจํานวนท้ังหมด 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 40  มีดังตอไปนี ้

ตารางขอมูลของจํานวนบคุคลกรท่ีปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพี 
1. จํานวนบุคลากรท้ังหมดของแผนกเทากับ........27........คน 
2. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตเปนครู เทากบั.......19......... คน คิดเปน

รอยละ....70.37...... 
3. จํานวนครูท่ีการประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. 2548  ของบุคลากรในแผนกเทากับ..........27........คน คิดเปนรอยละ……100…… 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนบุคลกรท้ังหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
3. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตเปนครู 
4. จํานวนครูท่ีผานการประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
5. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามระเบียบการ

ปฏิบัติงานของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 
ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 รอยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มากกวารอยละ 90 รอยละ 85 – 90  นอยกวารอยละ 85 
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 40  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนและคารอยละของบุคลากร
ใน แผนกวิชาชางยนต ท่ีสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

ปการศึกษา 2552 

จํานวนและคารอยละของบุคลากร
ใน แผนกวิชาชางยนต ท่ีสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

ปการศึกษา 2553 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการพัฒนา 

29 100 27 100 ลดลง 
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ตัวบงชี้ท่ี  41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และ
การจัดการความรูของสถานศึกษา 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกชางยนตไดมีการจัดทําขอมูล ของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณท่ีใชใน
การจัดการเรียนการสอน วัสดุฝก วัสดุสํานักงาน 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกชางยนตไดมีการแบงหนาท่ีใหกับบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบในการเก็บขอมูล
นักเรียน เชน เกรดประจําทุกภาคเรียน รายการวัสดุฝก  และมีการการแผนกการใชวัสดุและการ
บริหารงานในแผนกโดยการประชุดเปนประจํา  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 41  มีดังตอไปนี ้

การบริหารงาน ปฏิบตั ิ ไมไดปฏิบตั ิ

1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจท่ีเปนปจจุบัน   

2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ   

3. มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา   

4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล   

5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง   

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. เอกสาร/รายงาน การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรูของ (สถานศึกษา) แผนก

วิชาชางยนต 
3. การนําขอมูลสารสนเทศมาใช และการจดัการความรูของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต 

เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
4. จํานวนผูใชขอมูลสารสนเทศ 

ขอมูลประกอบการตัดสิน 
 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจดัการความรูของ (สถานศึกษา) แผนกวิชา
ชางยนต พจิารณาตามองคประกอบตอไปนี ้

1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจท่ีเปนปจจบัุน 
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสม และมีผูรีบผิดชอบ 
3. มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีประสานกันเปนเครือขายของแผนกวิชาชางยนตและของ

สถานศึกษา 
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4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจดัการขอมูล 
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ง 

เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 4  หรือ 
ปฏิบัติครบท้ัง 5 ขอ 

ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3 ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 หรือ    
ไมไดดําเนินการ 

 
 ซ่ึงแผนกวิชาชางยนตไดดําเนินการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรูของแผนกวิชา
ชางยนต ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จาํนวน ….5…… ขอ  
 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 41  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนองคประกอบของระดับ      
คุณภาพในการจัดระบบสารสนเทศ     
และการจดัการความรูของแผนกวิชา 

ชางยนต                             
  ปการศึกษา 2552 

จํานวนองคประกอบของระดับ
คุณภาพในการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจดัการความรูของแผนกวิชา

ชางยนต                   
 ปการศึกษา 2553 

ผลการพัฒนา 

ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3 ปฏิบัติครบท้ัง 5 ขอ เพิ่มขึ้น 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 6 สาขาวิชา เคร่ืองกล ปการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปรั
บป

รุง
 

ขอมูล 

ตัวบงช้ีท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

คงท่ี     

ตัวบงช้ีท่ี 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตอง เหมาะสม 

ลดลง     

ตัวบงช้ีท่ี 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

เพิ่มข้ึน     

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 อยูในระดับ       ดี          พอใช          ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาชางยนตมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องมีการติดตาม ประเมินผลเพือ่
พัฒนาคุณภาพ แผนกวิชาชางยนต ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนและผูท่ีจบการศึกษามีมาตรฐานและมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึนกอนออกไปสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาชางยนต ดําเนินการ โดยจัดทําแผนงานประกันคุณภาพ แตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในแผนก จัดทําคูมือและเอกสารตางๆและการประเมินผลของ
แผนกโดยนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของตัวบงช้ี  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 42  มีดังตอไปนี ้

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของ ปการศึกษา  2553 
การบริหารงาน ปฏิบัติ ไมไดปฏิบัต ิ
1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ   
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํป   
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเหน็ ขอรองเรียนเพ่ือการปรับปรุงระบบหรือ
กลไกการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

  

4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
5. แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. การดําเนนิงานและขอมูลท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด  

2. มีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ 
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะตางๆ จัดทํานโยบายและแผนงานประกัน

คุณภาพ 
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทํา

คูมือประกันคุณภาพ 
5. จัดทํามาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ จดัทําแผนกํากับติดตาม จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง 
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ขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ 
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในประจาํป 
3. ขอมูลหลัดฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพือ่การปรับปรุงระบบหรือกลไกการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 4  หรือ 
ปฏิบัติครบท้ัง 5 ขอ 

ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3 ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 หรือ    
ไมไดดําเนินการ 

ซ่ึงแผนกวิชาชางยนตไดดําเนินการการและปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน ….5…… ขอ  
 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 42  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2552 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2553 

ผลการพัฒนา 

ปฏิบัติครบท้ัง  5 ขอ ปฏิบัติครบท้ัง  5 ขอ คงท่ี 
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ตัวบงชี้ท่ี   43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกชางยนตมีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพสงสถานศึกษาตนสังกัด และมีการจัดทํา
แผนกการพัฒนาคุณภาพของแผนกเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ี มีการเก็บเอกสารเอาไว
เปนหลัดฐาน 
การดําเนินการ (Attempt)  
 แผนกชางยนตไดจัดทํารายงานการประกันคุณภาพสงสถานศึกษาตนสังกัด  
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 43  มีดังตอไปนี ้

แบบสรุปประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของ ปการศึกษา  2553 
การบริหารงาน ปฏิบัติ ไมไดปฏิบัต ิ
1. มีการรายงานการประกนัคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา และสาธารณชน   
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

 
 

3.มีการดําเนนิการอยางตอเนือ่ง และมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติท่ีดี (Good 
Practice) หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมท้ังเกดิการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหสูงข้ึน 

 
 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. การดําเนนิงานและขอมูลท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด  

2. มีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ 
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะตางๆ จัดทํานโยบายและแผนงานประกัน

คุณภาพ 
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทํา

คูมือประกันคุณภาพ 
5. จัดทํามาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ จดัทําแผนกํากับติดตาม จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง 
6. มีการนําผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจาํปรวมท้ังขอเสนอแนะมาพฒันา

ปรับปรุงการบริหาร 
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7. มีการปฏิบัติงานโดยใชระบบคุณภาพ (PDCA) มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 
3. มีการดําเนนิการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติงานท่ีดี (Good 

Practice) หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน 
เกณฑการตัดสิน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ปฏิบัติครบท้ัง 3 ขอ ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 ปฏิบัติขอ 1 เพียงขอเดียว 
ซ่ึงแผนกวิชาชางยนตไดดําเนินการจดัทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชาชาง

ยนต ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน ….3…… ขอ  
 
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงช้ีท่ี 43  อยูในระดับ      ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ประสิทธิภาพของการประกนัคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2552 

ประสิทธิภาพของการประกนัคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2553 

ผลการพัฒนา 

ปฏิบัติครบท้ัง  1 ขอ ปฏิบัติครบท้ัง 3 ขอ เพิ่มขึ้น 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี  7 สาขาวิชา เคร่ืองกล ปการศึกษา 2553 
 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปรั
บป

รุง
 

ขอมูล 

ตัวบงช้ีท่ี 42 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

คงท่ี   
  

ตัวบงช้ีท่ี 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

เพิ่มข้ึน   
  

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  อยูในระดับ     ดี         พอใช         ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพท้ัง 7 มาตรฐาน ของสาขาวิชาเคร่ืองกล ปการศึกษา 2553 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ   
มาตรฐานท่ี  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    
มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพสูสังคม   
มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวจิัย    
มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ   
มาตรฐานท่ี  7  ระบบการประกันคุณภาพภายใน   

เฉล่ีย   
 

ผลการประเมินท้ัง  7  มาตรฐานของสาขาวิชา อยูในระดบั          ดี          พอใช          ปรับปรุง 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

ของสาขาวิชา ................................................... 
 
1. จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ของสาขาวิชา ........................................ 
  1.1 ผลการดําเนินงานพบจุดเดนดังตอไปนี ้

1.1.1 ตัวบงช้ีท่ี .......................................................................................................  
1.1.2 ตัวบงช้ีท่ี ...................................................................................................... 
1.1.3 ตัวบงช้ีท่ี ...................................................................................................... 
1.1.4 ตัวบงช้ีท่ี ...................................................................................................... 
1.1.5 ตัวบงช้ีท่ี ...................................................................................................... 

 1.2 ผลการดําเนินงานพบจุดท่ีควรพัฒนาดงัตอไปนี ้
1.2.1 ตัวบงช้ีท่ี .......................................................................................................  
1.2.2 ตัวบงช้ีท่ี ....................................................................................................... 
1.2.3 ตัวบงช้ีท่ี ....................................................................................................... 
1.2.4 ตัวบงช้ีท่ี ....................................................................................................... 
1.2.5 ตัวบงช้ีท่ี ....................................................................................................... 

 
2. นวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู สาขาวิชา .......................................... 
 

ท่ี ช่ือนวัตกรรม ผูคิดคน(ช่ือ ครู หรือ ผูเรียน) 
1.    
2.  ................................................. 
3.  ............................................... 
4.   
5.   
6.   
7.   
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3. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชา ................. 
สาขาวิชา...........................ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยได

ระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพันธกิจ ซ่ึงมีโครงการและกิจกรรม พอ
สรุปไดดังนี ้
 1. พันธกิจท่ี 1 ........................................................... ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
 2. พันธกิจท่ี 2 ............................. ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
 3. พันธกิจท่ี 3 ............................. ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
 4. พันธกิจท่ี 4 ............................. ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
 5. พันธกิจท่ี 5 ............................. ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
4. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 

 
-แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามตัวบงช้ีท่ี  
-คําส่ัง/ บันทึกขอความหนังสือราชการภายนอก,ภายใน 
-รูปภาพประกอบ (ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร) 
-แบบฟอรมการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับตัวบงช้ีท่ี  
-เคร่ืองมือการจัดเก็บขอมูลมาตรฐานท่ี 1-7  ตัวบงช้ีท่ี  
 


	หน้าปก
	ประกันคุณภาพแผนกวิชาช่างยนต์2553
	คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาสถานศึกษา  ควรประกอบด้วย
	ระดับ ปวช.
	ปวช.3
	รวมทั้งสิ้น

	ระดับ ปวช.
	ปวช.3
	รวมทั้งสิ้น

	ระดับ ปวช.
	ปวช.3
	ระดับ ปวช.
	ปวช.3
	ระดับ ปวช.
	ปวช.3
	รวมทั้งสิ้น

	ระดับ ปวช.
	ปวช.3
	ปวช.3 
	จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ฯ

	ปวช.3
	จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ฯ
	สาขาวิชาช่างยนต์
	จำนวนคน
	ได้งานทำ


	ปวช.3
	ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
	สาขาวิชาช่างยนต์
	สาขาวิชาช่างยนต์
	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อห้อง

	ระดับ ปวช.
	ปวช.3
	ระดับ ปวส.
	ปวส.1
	ปวส.2
	รวม
	สาขาวิชาช่างยนต์
	สาขาวิชาช่างยนต์


	ปวส.
	สาขาวิชาช่างยนต์
	สาขาวิชาช่างยนต์

	ปวส.
	สาขาวิชาช่างยนต์
	จำนวนชั่วโมงที่ให้ความรู้

	ปวส.
	แผนกช่างยนต์

	ปวช.1
	ปวช.3
	รวม
	สาขาวิชาช่างยนต์


	ปวช.1
	ปวช.3
	สาขางาน

	ปวช.1
	ปวช.3
	สาขาวิชาช่างยนต์
	การจัดกิจกรรม
	ด้านบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์

	ปวช.1
	ปวช.3
	สาขาวิชาช่างยนต์
	การจัดกิจกรรม
	ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

	ปวช.1
	ปวช.3
	ระดับ ปวส.
	ปวส.1
	ปวส.2
	สาขาวิชาช่างยนต์
	โครงงาน
	อื่น ๆ

	ระดับ ปวส.
	สาวิชาช่างยนต์
	โครงการ
	อื่นๆ
	ลักษณะการเผยแพร่
	การบริหารงาน
	ปฏิบัติ
	การบริหารงาน

	ปฏิบัติ



