รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report : SAR )

แผนกวิชาชางยนต
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ปการศึกษา 2553

รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2553

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมแผนกวิชาชางยนต
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สังกัดกรมอาชีวศึกษา

คํานํา
จากการที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาไวเปนนโยบาย ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา ใหมี
มาตรฐานขัน้ ต่ํา เพื่อเปนทีย่ อมรับของชุมชน ในการทีจ่ ะดําเนินนโยบายใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพเพื่อ
เปนแนวทางใหหนวยงานตางๆไดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
สาขาวิชาชางยนต ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทัง้ 3 มาตรฐานไดแก มาตรฐานดาน
ผูสําเร็จการศึกษาและผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานปจจัยสาขาวิชาจึงไดกําหนด
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา และไดดําเนินงานตามแผนเพื่อใหไดผลงานของสาขาวิชาดังกลาว
เปนไปอยางมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได

แผนกวิชาชางยนต
ป พ.ศ. 25523

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปของผูบริหาร
บทที่ 1 บทนํา
1. ขอมูลเกี่ยวกับแผนกชางยนต
2. สภาพปจจุบันของแผนกชางยนต
3. จุดเดนของแผนกชางยนต
4. เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
บทที่ 2 สภาพการดําเนินงานของแผนกชางยนต
1. วิสัยทัศนของแผนกชางยนต
2. ปรัชญาการจัดการศึกษาของแผนกชางยนต
3. พันธกิจ
4. แนวปฏิบัติที่ใชไปสูเปาหมายและกลยุทธที่ตองการพัฒนา
5. ระบบโครงสรางการบริหาร
6. ลักษณะของการบริหารงาน
7. การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
บทที่ 3 การดําเนินงานแตละมาตรฐานและตัวบงชี้
1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม
5. ดานการrพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ
บทที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

1
บทที่ 1
สภาพทั่วไป ของสาขาวิชา เครื่องกล
1. สาขาวิชา เครื่องกล ตั้งอยู ณ หอง - อาคาร แผนกวิชาชางยนต
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 053-217708 ตอ 726, 718
2. บุคลากรประจํางานสาขาวิชา เครื่องกล ทั้งหมด 27 คน ดังนี้
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ภาคเรียนที่2/2553
1. โครงการ
ค.บ.เทคโนโลยีทาง 2. งานไฟฟารถยนต
1
นายสุรชัย เรือนสติ
การศึกษา
3. งานทดลอง
4. ฝกงาน
1. กลศาสตรวิศวกรรม
2
นายนรินทร ศรีธิการ
ค.อ.บ. เครื่องกล 2. ทดสอบปมและหัวฉีด
3. เครื่องยนตสันดาปภายใน
1. วิศวกรรมยานยนต
3
นายธวัช นนทธรรม
ค.อ.บ. เครื่องกล 2. งานเครื่องยนตเล็ก
3. ฝกงาน
1. เชื้อเพลิง
2. โครงการ
4 นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ ค.อ.บ. เครื่องกล
3. งานปรับแตงเครื่องยนต
4. ปฏิบัติเทคนิคยานยนต
1. งานแกปญหาเครื่องกล
5
นายมานิต ขัดขาว
ค.อ.ม. เครื่องกล 2. งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต
3. สงกําลัง
1. งานซอมเครื่องยนต
2. งานแกปญหาเครื่องกล
6
นายนาวิน จักขุเรือง
ค.อ.บ. เครื่องกล
3. งานเครื่องลางรถยนต
4. ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต
1. งานจักรยานยนต
7
นายปราโมทย บุญเปง
ค.อ.ม. เครื่องกล
2. ฝกงาน

หนาที่พิเศษ
หัวหนาแผนก
วิชา ชางยนต

รองหัวหนา
แผนกวิชาชาง
ยนต
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8

นายเผด็จ คําพุฒ

9

นายประพันธ ยาวิลาศ

10

นายสุธีวัตน วามา

11

นายนิมิต รัศมี

12

นายดวงจันทร วงศษา

13

นายพีรพงศ วงษนอย

14

นายบัญชา นพฤทธิ์

15

นายธีรยุทร ศรีรินทร

1. งานเครื่องลางรถยนต
2. งานแกปญหาเครื่องกล
3. ปฏิบัติเทคนิคยานยนต
1. เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม
ค.อ.ม. เครื่องกล
2.งานซอมเครื่องยนต
3. ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต
1. งานเครื่องยนต
2. งานบํารุงรักษารถยนต
ค.อ.บ. เครื่องกล 3. ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร
4. ความแข็งแรงของวัสดุ
5. ฝกงาน
1. งานเครื่องยนตดีเซล
2. ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต
ศษ.ม.
3. งานปรับอากาศยานยนต
4. เทอรโมไดนามิกส
1. งานทดสอบปมและหัวฉีด
2. อาชีวะอนามัยและความ
ศ.ษ.บ.อุตสาหกรรม
ปลอดภัย
ศึกษา
3. งานวัดละเอียดชางยนต
4. งานเครื่องยนตดีเซล
1. ปรับอากาศรถยนต
2. โครงการ
วศ.บ.เครื่องกล 3. กลศาสตรของไหล
4. งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส
1. งานสีรถยนต
2. งานบํารุงรักษารถยนต
อ.ศ.บ.เทคโนโลยี
3. งานนิวเมติกสและ ไฮดรอ
เครื่องตน
ลอกส
4. งานเครื่องยนตเบื้องตน
อ.ศ.บ.เทคโนโลยี 1. คณิตศาสตรชางยนต
ค.บ.อุตสาหกรรม
ศิลป
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16

นายกิตติศักดิ์ ฝนปนวงศ

ค.บ.อุตสาหกรรม
ศิลป

17

นายคงเดช มากา

ศ.ษ.บ.อุสหกรรม
ศิลป

18

นายเทิดศักดิ์ นุงจุง

ศ.ษ.บ.อุสหกรรม
ศิลป

19

นายวิสิษฐ ทองมา

ค.อ.บ.เครื่องกล

20.

นายเกรียงไกร อิ่นคํา

ค.อ.บ.เครื่องกล

21.

นายจตุเมธ ดวงจันทร

วศ.บ.เครื่องกล

22.

นายถาวร ใจมุก

ค.อ.บ.เครื่องกล

2. โครงการ
3. งานไฟฟารถยนต
4. งานทดลอง
1. เกียรอัตโนมัติ
2. ระบบจัดการพลังงาน
1. งานบริการยานยนต
2. สงกําลัง
3. งานเครื่องยนตเบื้องตน
4. งานสงกําลังรถยนต
1. งานเครื่องยนตเบื้องตน
2. เชื้อเพลิง
3. งานบริการยานยนต
1. งานเครื่องยนต
2. งานเครื่องยนตเบื้องตน
3. โครงการ
4. กลศาสตรวิศวกรรม
5. งานระบบควบคุม
เครื่องยนตดว ยอิเล็กทรอนิกส
6. กิจกรรมลูกเสือ
1. งานเครื่องยนตเล็ก
2. งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต
3. การขับรถยนต
4. ระบบการจัดการพลังงาน
5. งานวัดละเอียดชางยนต
6. วิศวกรรมยานยนต
1. ระบบจัดการพลังงาน
2. เครื่องลางยานยนต
3. เครื่องยนตสันดาปภายใน
4. คณิตศาสตรชางยนต
5. โครงการ
1. งานปรับอากาศรถยนต
2. งานสีรถยนต
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23.

นายปฏิภาณ หลุยจําวัน

วศ.บ.เครื่องกล

24.

นายวรุพงษ แกวเมืองชัย

ค.อ.บ.เครื่องกล

25

นายกิตติเดช หลาหนัก

วศ.บ.เครื่องกล

26.

นายประภัทร ขัติยะ

วศ.บ.เครื่องกล

27.

นายอนุกูล พิกุลเคหา

วศ.บ.เครื่องกล

1. งานบํารุงรักษารถยนต
2. งานทดสอบปมและหัวฉีด
3. งานเครื่องยนต
4. แกสโซลีน
1. งานไฟฟารถยนต
2. งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส
3. ระบบคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต
1. งานเครื่องยนตเบื้องตน
2. งานเครื่องยนตดีเซล
3. งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต
4. ระบบคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต
5. งานทดสอบปมและหัวฉีด
6. วิศวกรรมยานยนต
1. แกสโซลีน
2. ความแข็งแรงของวัสดุ
3. งานปรับแตงเครื่องยนต
4. โครงการ
1. งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็คทรานิกส
2. งานเครื่องยนตเบื้องตน
3. โครงการ
4. นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

5
3. จํานวนพัสดุและครุภัณฑภายในสาขาวิชาชางยนต มีดังตอไปนี้
บัญชีรายชื่อ ครุภัณฑชางยนต คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ

หมายเลขประจํา
วัสดุ-ครุภัณฑ

1

พ.ศ. 2512

4930-015-0001

2
3

พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2512

4910-003-0001
3411-001-0001

4
5
6
7

พ.ศ.2512
พ.ศ.2512
พ.ศ.2512
พ.ศ.2512

3444-001-0001
3444-001-0002
4910-035-0001
4910-035-0001

8

พ.ศ.2512

4910-027-0005

10
11

พ.ศ.2512
พ.ศ. 2512

4910-016-0005
3433-011-0001

12

พ.ศ. 2512

4130-008-0001

13
14
15
16

พ.ศ.2512
พ.ศ.2512
พ.ศ.2512
พ.ศ.2512

5120-010-0001
5130-007-0002
5120-010-0001
5120-010-0001

17

พ.ศ.2512

4910-035-0001

18

พ.ศ.2512

4910-035-0001

19

พ.ศ.2512

7105-006-0001

รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ-ครุภัณฑ
อุปกรณชุดบริการหลอ
ลื่น
ยี่หอ NISSALCO
เครื่องยกรถแบบใชลม
เครื่องดัดตัวถังรถยนต
ขนาดจับดอกสวานได
โตสุด 1/2"
เครื่องอัดกล
เครื่องอัด ไฮดรอลิกส
ชุดซอมตัวถัง
เครื่องดัดกานสูบ
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่
และมอเตอรสตารท
แมแรงยกเกียรรถยนต
เครื่องเชื่อมแกส
ชุดเครื่องมือบริการแอร
รถยนต
เครื่องดูดแบริง่ ดานขาง
สวานไฟฟาขนาด 1/2"
เครื่องดูดพิทแมน อารม
เครื่องดูดมูเลยไ ดนาโม
เครื่องมือตั้งศูนย
แผนคลัช
เครื่องวัดกําลังอัดดีเซล
โตะฝกงาน 80 x 100

ไดมาโดย
วิธีใด

จํานวน

ราคา
หนวยละ

ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

16,625
6,660
7,800

ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

500
10,000
2,860
2,090

ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา

1 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง

ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา

1 ชุด
2 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
1 ตัว

ประกวดราคา
ประกวดราคา

1 ชุด
1 ตัว

ประกวดราคา

11 ตัว

2,153
4,801
1,460
4,437
488
514
268
220
680
760
1,100
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20

พ.ศ.2512

7105-006-0001

21
22

30 ตค.27
30 ตค.27

4140-001-0001
4140-001-0001

23

30 ตค.27

4910-027-0001

24

30 ตค.27

4910-035-0001

25

30 ตค.27

4910-027-0001

26

30 ตค.27

3020-008-0001

27

30 ตค.27

4330-004-0001

28

30 ตค.27

5180-001-0001

29

30 ตค.27

4110-002-0001

30

30 ตค.27

4120-001-0001

31

30 ตค.27

7430-001-0001

32

30 ต.ค.27

4130-008-0001

33

30 ต.ค.27

4130-008-0001

34

30 ต.ค.27

4910-006-0001

35

30 ต.ค.27

5210-016-0001

โตะฝกงาน 80 x 150
ซม.
พัดลมติดเพดาน 36"
พัดลมตั้งพื้น 16"
เครื่องทดสอบหาคา
ความรอน
เครื่องวัดความหนืด
เครื่องทดสอบหาจุดวาบ
ไฟ
อุปกรณการสอนเรื่อง
เฟอง
ปมลม เอฟเอส
เครื่องมือซอม
รถจักรยานยนต
เครื่องทําความเย็น
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน
ยี่หอ จีอี
เครื่องพิมพดีดภาษาไทย
ตั้งโตะ
ยี่หอ โอลิมเปย
อุปกรณฝก
เครื่องปรับอากาศ
รถยนต
อุปกรณฝก
เครื่องปรับอากาศ
รถยนต
เครื่องขัดผาหามลอ
ยี่หอ AMMCO
เกจวัดความโตกระบอก

ประกวดราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

1 ตัว
4 ตัว
1 ตัว

ประกวดราคา
ประกวดราคา

1 ชุด
1 เครื่อง

ประกวดราคา

1 เครื่อง

ประกวดราคา
ประกวดราคา

1 ชุด
1 ชุด

ตกลงราคา
ตกลงราคา

1 ชุด
1 เครื่อง

บริจาค

1 เครื่อง

บริจาค

1 เครื่อง

600
600
1,200
51,385
25,805
9,120
32,000
7,050
4,830
4,500
34,000

15,000

100,000
ประกวดราคา

1 ชุด
100,000

ประกวดราคา

1 ชุด

สอบราคา
ตกลงราคา

1 เครื่อง
1 ชุด

23,750
3,950

7

36

30 ต.ค.27

6685-013-0001

37

30 ต.ค.27

6685-013-0002

38

30 ต.ค.27

4910-035-0001

39

30 ต.ค.27

2805-001-0001

40

15 สค.27

3419-017-0001

41

23 กย.27

4910-002-0001

42

13 กพ.27

4910-027-0001

43
44
45
46

29 พค.29
5 ธค.29
9 มค.30
26 มค.30

6730-001-0001
7110-001-0001
5120-008-0001
5120-008-0001

47

9 มีค.30

4910-035-0001

48
49

20 มีค.30
20 มีค.30

3442-004-0001
3442-002-0001

50

27 กค.30

6635-015-0001

51

22 กย.30

4910-012-0001

52

17 ตค.31

3416-001-0001

53

21 กพ.32

2805-001-0001

เทอรโมมิเตอรทดสอบ
หาคาความรอน
ตกลงราคา
เทอรโมมิเตอรทดสอบ
หาจุดวาบไฟ
ตกลงราคา
เครื่องมือพิเศษยามาฮา
ตกลงราคา
เครื่องยนตฮอนดา จี
เอ็กซ 240
ตกลงราคา
เครื่องขัดรู
ประกวดราคา
เครื่องสมดุลยลอแบบ
ดิจิตอล
สอบราคา
เครื่องทดสอบปม
เชื้อเพลิง
ประกวดราคา
เครื่องยนตดีเซลยี่หอ
BOSCH
เครื่องฉายสไลด
ตกลงราคา
ตูเหล็ก 2 บาน
ตกลงราคา
แมแรงตะเข 3 ตัน
ตกลงราคา
แมแรงตะเข 5 ตัน
ตกลงราคา
เครื่องมือซอม
รถจักรยานยนต
พรอมตูเข็น 45 ชิ้น
สอบราคา
ชุดกรองน้ําเรกกูเลเตอร ตกลงราคา
ชุดอิมแพ็คลมหัวขับ 3/8 ตกลงราคา
เครื่องวิเคราะหไอเสีย
ยี่หอ SUN
สอบราคา
ไดแอล เกจ ตัง้ ไฟ
ตกลงราคา
เครื่องกลึงจานเบรค
ยี่หอ AMMCO
สอบราคา
เครื่องยนตแกส โซลีน

1 อัน
1 อัน
2 ชุด
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

1,740
5,597
3,600
8,500
16,000
111,800
450,000

1 เครื่อง
3 ใบ
1 ตัว
1 ตัว

5,500
1,300
7,500
10,000

3 ชุด
2 ชุด
2 ชุด

12,008
2,300
4,553

1 เครื่อง
2 ตัว
1 เครื่อง

87,000
1,783
165,000

8

54

20 กค.33

5120-005-0001

55

31 กค.33

4910-027-0001

56

7 กย.33

7110-001-0001

57

26 กย.34

4910-027-0001

58

15 มค.35

2805-001-0001

59

14 กค.35

6635-015-0001

60

8 กค.35

5130-007-0001

61

23 พย.35

5180-003-0001

ใชแลว ยี่หอ โตโยตา
ปากกาจับชิน้ งาน
เครื่องทดสอบเยนเนอเร
เตอร
อัลเตอรเนเตอรสตารทเตอร
ชนิดตั้งพื้น ยีห่ อ SUN
ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2
บาน
เครื่องวัดและทดสอบ
แรงดันสปริง
เครื่องยนต
เอนกประสงค
ยามาฮา รุน MF180
เครื่องวิเคราะหสภาพ
เครื่องยนต
ยี่หอ BEAR รุน 40-501
สวานไฟฟาตั้งโตะ
ชุดชางยนต 5 รายการ
ประกอบดวย
1. เครื่องมือชุดซอม
มอเตอรไซค
2 จังหวะ
2. เครื่องมือชุดซอม
มอเตอรไซค
4 จังหวะ
3. มัลติมิเตอรแบบ
ธรรมดา
4. เครื่องชารทแบตเตอรี่

สอบราคา
ผลผลิต น.ศ.

2 เครื่อง
2 ตัว

19,000
1,200

สอบราคา

1 เครื่อง

244,000

ตกลงราคา

1 ใบ

สอบราคา

1 เครื่อง

ตกลงราคา

2 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

รับโอนจาก

2 เครื่อง

2,000
50,000
6,250

386,000
3,600
35,310

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด

9

62

63

18 ธค.35

26 มค.36

2805-001-0001

6635-007-0001

64

18 มค.36

2330-014-0001

65

15 กพ.36

4910-035-0001

66

67

68

5 กค.36

3 สค.36

14 กย.36

4910-035-0001

4910-035-0001

2320-004-0001

ขนาด 6 -12 โวลต
5. เครื่องทดสอบการตั้ง
ไฟ
เครื่องยนตเล็ก 4 จังหวะ
5 แรงมา
ระบบทองขาว ยี่หอ
ฮอนดา จี-200
เครื่องทดสอบแรงบิด
พรอมอุปกรณ
ยี่หอ
G.U.N.T.HAMBURG
แบบ
WP.500
ตูพวงแบบ 4 ลอ พรอม
อุปกรณ
เครื่องทดสอบความ
หนืดของจารบี
ยี่หอ PERCISION
เครื่องถอดยางรถยนต
ยี่หอ FAIP
รุน F40 COMPUTER
พรอมแมแรง
ตะเฆ ขนาด 2 ตัน
เครื่องประจุแบตเตอรี่
แบบเร็ว
ยี่หอ CENTURY แบบ
141-060-907
รถยนตบรรทุกอีซูซุสีฟา
แบบ NPR 59
LUS พรอมกะบะ ขนาด
6 ลอ 4 สูบ

1 ชุด

5,900

ตกลงราคา

3 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

1 ตัน

สอบราคา

1 เครื่อง

99,991

สอบราคา

1 เครื่อง

80,000

สอบราคา

1 เครื่อง

148,000
110,000

22,200

10

69

22 กย.36

6625-003-0001

70

28 กย.36

5180-003-0001

71

10 พย.36

4910-003-0001

72

3 ธค.36

4910-027-0001

115 แรงมา เครื่องยนต
ดีเซลน้ําหนัก
บรรทุกไมต่ํากวา 4 ตัน
น้ําหนักรถรวม
น้ําหนักบรรทุกไมต่ํา
กวา 8,400 กก.
เครื่องวัดระดับเสียง
ยี่หอ
DAWE แบบ D-1422C
ครุภัณฑการศึกษา ชุด
วิชาชาง
อุตสาหกรรม 1 ชุด 4
รายการ
-เครื่องมือประจําตัวชาง
เดินสายไฟฟา
-เครื่องมือซอม
เครื่องยนตเล็ก
-เครื่องมือซอม
มอเตอรไซค
-เครื่องมือบริการปม
และฉีด
เครื่องยนตเล็ก
เครื่องยกรถแบบเสาตั้ง
พื้น ขนาด
ไมนอยกวา 2.5 ตัน ยี่หอ
OMCN รุน
ART.199/F
เครื่องทดสอบควันดํา
ยี่หอ
ODOLINI แบบ MOD
490

สอบราคา

1 คัน

สอบราคา

1 เครื่อง

ตกลงราคา

1 ชุด

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

490,000

31,000
22,700

180,000

119,800

11
73

10 มค.37

5915-001-0001

74

31 มค.37

2320-004-0001

75

76

77

78

79

8 กพ.37

15 มีค.37

21 เมย.37

21 เมย.37

18 สค.37

6620-003-0001

4920-005-0001

6625-003-0001

4910-035-0004

4940-005-0001

ออสซิสโลสโคป ขนาด
40 MHZ
ยี่หอ IWATSU รุน DS8605
รถยนตบรรทุก ขนาด 1
ตัน ที่นั่ง
สองตอน ขับเคลื่อน 4
ลอ
(DOUBLE CAB 4 WD)
หมายเลข
เครื่อง C-49240
หมายเลขแชชชี่
A-9704881 สีดําแบบ
TFS 54HPYBD
ART.199/F
เครื่องมือวัดละเอียด
เครื่องยนต
เล็กและจักรยานยนต
เครื่องเช็คการรั่วน้ํายา
แอร
แบบอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
ยี่หอ
SANWA รุน CDS 820
เครื่องวัดรอบและมุม
หนาทอง
ขาวและมุม DWELL
ยี่หอ SP TOOLS
ชุดเครื่องมือพนสี
รถยนตซึ่งประกอบ
ดวยอุปกรณหลายยี่หอ

79,982

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

1 คัน

ตกลงราคา

2 ชุด

24,075

สอบราคา

1 ตัว

15,000

ตกลงราคา

10 ตัว

2,900

ตกลงราคา

3 ชุด

570,000

15,000

12

80

81

22 กย.37

30 กย.37

4910-035-0005

2310-004-0001

82

28 ตค.37

5120-024-0001

83

28 ตค.37

6620-003-0002

84

28 ตค.37

5120-001-0001

85

28 ตค.37

4910-027-0001

86

87
88
89

28 ตค.37

13 มีค.38
14 มีค.38
9 มิย.38

4910-010-0001

5180-003-0001
5180-003-0001
7110-001-0001

เชน
Nai,Speedy,Puma,Meji
เครนไฮดรอลิกส
เคลื่อนยายไดสะดวก
ดวยลอเลื่อน
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่
นั่ง(เบนซิน)
ยี่หอโตโยตา ไฮเอซ สี
ขาว RZH
11RR RBMRS 1 RZ0660709
RZH 11R-7000472 B2723
เครื่องมือดูดทัว่ ไป
เครื่องมือวัดละเอียดชาง
ยนต
เครื่องมือชางปรับแตง
เครื่องยนตดีเซล
เครื่องมือทดสอบระบบ
ฉีดเชื้อเพลิง
แกสโซลีน
เครื่องมือบริการ
เครื่องยนตระบบฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิงแกสโซ
ลีน ยี่หอ
NEW AGE (DEFIA)
เครื่องมือถอดประกอบ
และปรับแตง
ปม วี.อี ยีห่ อ ZEXEL
ชุดบริการเครื่องยนตเล็ก
ตูเหล็ก 2 บาน แบบปด

59,000

สอบราคา

1 ชุด

ตกลงราคา

1 เครื่อง

สอบราคา
สอบราคา

1 คัน
1 ชุด

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

1 ชุด

85,500

สอบราคา

1 ชุด

56,000

สอบราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

1 ชุด
1 ชุด
1 ใบ

79,000
178,000
2,300

27,000

480,000
74,000
148,000
73,500

13

90
91

9 มิย.38
9 มิย.38

7110-007-0001
7110-006-0001

92

9 มิย.38

5120-005-0001

93

94
95

9 มิย.38

9 มิย.38
11 กค.38

5120-005-0002

5120-008-0001
2920-016-0001

96
97

2 สค.38

4120-001-0001

98
99

100

101

102

2 สค.38

24 สค.38

12 กย.38

6 ตค.38

4120-001-0001

5120-001-0001

2320-004-0001

4910-002-0001

โตะทํางานระดับ 3-6
เกาอี้ทํางานระดับ 3-6
ปากกาจับงานชนิดฐาน
หมุนได
ขนาด 150 มม. ยี่หอ
RECORD
ปากกาจับงานชนิดฐาน
หมุนไมได
ขนาด 150 มม. ยี่หอ
RECORD
แมแรงตะเข ขนาด 3 ตัน
ยี่หอ NAGASAKI
ไทมิ่ง ไลท เครื่องยนต
แกสโซลีน
ยี่หอ TECHNOTEST
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
35000 BTU
ยี่หอ DELUXE
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
35000 BTU
ยี่หอ MITSUBISHI
เครื่องมือชางปรับแตง
เครื่องยนต
แกสโซลีน
รถยนตบรรทุกยี่หอ ฮี
โน รุน เอฟบี
2 ดับบลิวอีแอลเอ
พรอมกะบะคารโก
เครื่องตั้งศูนยลอ ระบบ
คอมพิวเตอร

2,300
550

ตกลงราคา
ตกลงราคา

2 ตัว
2 ตัว

ตกลงราคา

4 ตัว

ตกลงราคา

4 ตัว

ตกลงราคา

1 ตัว

17,800

ตกลงราคา

1 ชุด

12,000

รับบริจาค

1 เครื่อง

30,000

รับบริจาค

1 เครื่อง

32,800

สอบราคา

1 เครื่อง

108,000

สอบราคา

1 คัน

4,500

3,150

645,000

14

103

104

6 ตค.38

13 พค.39

105
106
107

25 มิย.39
25 มิย.39
25 กค.39

108

9 สค.39

109

110

30 สค.39

30 สค.39

111

30 สค.39

112

30 สค.39

113

30 สค.39

ยี่หอ Bear รุน Ccd 1000
เครื่องทําสูญญกาศและ
4310-007-0001
เติมน้ํายาแอร
ระบบคอมพิวเตอร ยี่หอ
ROBINAIR
รุน 10323A
เครื่องยนตที่ใชแลว
2805-001-0001
ยี่หอ โตโยตา
พรอมแทนเครือ่ งและ
อุปกรณ
7110-007-0001 โตะทํางานระดับ 3-6
7110-007-0001 เกาอี้ทํางานระดับ 3-6
7110-006-0001
เกาอี้ไฟเบอร สีฟา
เครื่องปรับอากาศไฮไฟ
4120-001-0001
รุน HF 800
ขนาด 25000 BTU 220
V
พรอมคาติดตั้ง
เครื่องมือถอดประกอบ
5180-001-0001
ชุดระบบสง
กําลังและเครื่องลาง
รถยนต
เครื่องตรวจสอบและทํา
4910-027-0001
ความสะอาด
หัวฉีดเบนซิน
เครื่องอัดจารบีแบบ
4930-015-0001
เคลื่อนที่ได ใชลม
เครื่องเติมน้ํามันเกียร
4930-015-0002
เคลื่อนที่ ได
(ใชลม)
5180-001-0001
เครื่องมือซอม

สอบราคา

1 เครื่อง

700,000

สอบราคา

1 เครื่อง

89,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

4 เครื่อง
1 ตัว
1 ตัว
45 ตัว

สอบราคา

2 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

ตกลงราคา

1 เครื่อง

ตกลงราคา
ตกลงราคา

1 เครื่อง
2 ชุด

13,000
2,300
550
320

27,850

179,000

219,000
25,000

27,000
6,000

15

114

30 สค.39

5180-001-0001

115

10 กย.39

4120-001-0001

116

117

1 ตค.39

1 ตค.39

4910-002-0001

4310-007-0001

118

17 มค.40

5280-003-0001

119

5 กพ.40

7110-006-0001

120

5 กพ.40

7110-006-0001

121

23 พค.40

4940-001-0001

122

3 มิย.40

2815-001-0001

113

5 มิย.40

5180-001-0001

114

5 มิย.40

5180-001-0001

เครื่องมือซอม
มอเตอรไซค
เครื่องปรับอากาศ ขนาด
25000 BTU
ยี่หอ HIFI รุน HF/HFC
เครื่องสมดุลยลอรถยนต
แบบประชิต
ยี่หอ CORGHI รุน EF
14
เครื่องถายและ
หมุนเวียนน้ํายาแอร
ยี่หอ ROBINAIR รุน
12135A
ชุดเกจวัดความดันน้ํายา
แอร R-12
เกาอี้ผูมาติดตอ เกาอี้ไฟ
เบอรยี่หอ พี.เจ
เกาอี้ทํางานระดับ 3-6
ชุดเครื่องมือทําความ
สะอาดหัวฉีด
ดีเซล ยี่หอ
HARTRIDG#99-50
เครื่องยนตดีเซลสูบเดียว
ขนาด
8 แรงมา ยี่หอ
YANMAR รุนTF85LM
เครื่องมือซอม
มอเตอรไซค
เครื่องมือซอม
เครื่องยนตเล็ก

ตกลงราคา

2 ชุด

ตกลงราคา

2 เครื่อง

ตกลงราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

ตกลงราคา

3 ชุด

ตกลงราคา
ตกลงราคา

50 ตัว
15 ตัว

ตกลงราคา

1 ชุด

สอบราคา

4 เครื่อง

ตกลงราคา

2 ชุด

ตกลงราคา

2 ชุด

4,500

27,850

250,000

165,000
4,950
400
600

10,000

34,659
4,500
5,000

16
115
116

9 มิย.40
15 สค.40

2340-005-0001
4910-035-0007

117

15 สค.40

4130-008-0001

118

25 กย.40

2920-031-0001

119

25 กย.40

2920-019-0001

120

121

122

123

124

125

10 พย.40

20 กค.41

31 กค.41

15 สค.41

28 สค.41

10 กย.41

4910-027-0007

4320-004-0001

5180-003-0002

2920-016-0002

4910-027-0008

2815-001-0002

ชุดฝกรถจักรยานยนต
เครื่องตั้งไฟหนารถยนต
เครื่องมือบริการ
เครื่องปรับอากาศ
รถยนตใชกับน้ํายา
R134
ชุดฝกอิเล็กทรอนิกส
ยานยนต
ชุดอุปกรณเครือ่ งยนต
ดีเซลควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส
เครื่องทดสอบหาการ
สูญเสีย
ของของไหลในระบบ
ปด
เครื่องปมน้ําแรงดันสูง
ชนิดหัวพน
รุน HP201หมายเลข
เครื่อง96/32945
เครื่องมือถอดประกอบ
ปมดีเซลแบบ
สูบเรียง
ไทมิ่ง ไลทวัดรอบในตัว
แบบดิจิตอล
ยี่หอ TECNOTEST
เครื่องทดสอบความ
สิ้นเปลืองของ
น้ํามันเชื้อเพลิง ยี่หอ
OKUDA
รุน FC-9500I
ชุดฝกเครื่องยนตดีเซล

49,975
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

2 ชุด
1 เครื่อง

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

1 เครื่อง

ตกลงราคา

1 เครื่อง

ตกลงราคา

1 เครื่อง

60,000

ตกลงราคา

2 เครื่อง

39,750

สอบราคา
สอบราคา

1 เครื่อง
5 ชุด

120,000
79,500

130,000
110,000

100,000

148,730

70,000

17
126

10 กย.41

3010-012-0001

127

10 กย.41

2920-031-0002

128

16 กย.41

5180-001-0001

ชุดฝกเกียรอัตโนมัติ
แบบธรรมดา
ชุดฝกอุปกรณอํานวย
ความสะดวกดวย
ระบบไฟฟา
ชุดเครื่องมือซอม
รถจักรยานยนต 1 ชุด
(29 รายการ)
ประกอบดวย.- ตูใสเครื่องมือ
1 ชุด
- ชุดเครื่องมือ
1 ชุด
- แผงรองเครื่องมือ
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

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

2 ชุด

รับบริจาค

1 ชุด

44,900

59,000
50,000

18
- ดอกไขควงตอกหัว
แฉกเบอร3 1 ชุด
- ลูกบล็อคยาวเบอร 8
1 ชุด
- ขอตอเพิ่มขนาดใส
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
- ตัวดูดลอแมเหล็ก
ทั่วไป 1 ชุด
- บล็อกถอดนัตคลัทซ
16 มม. 1 ชุด
- บล็อกถอดนัตคลัทซ
14 มม. 1 ชุด
- ตัวล็อคแมเหล็ก

19

129

28 ตค.41

5915-001-0001

130

27 เมย.43

2805-001-0002

131

9 พค.43

2530-001-0001

132

19 กค.43

7730-003-0001

133

19 กค.43

7730-003-0001

134

19 กค.43

7730-003-0001

135

19 กค.43

6730-004-0001

136

25 พค.44

2805-001-0002

- ตัวล็อคจานคลัทซ
1 ชุด
- ตัวล็อคกานสูบ
1 ชุด
- ตัวปรับตั้งคอ
1 ชุด
ดิจิตอลสตอเรจ
ออสซิลโลสโคป
ขนาด 60MHZยี่หอ
TEKTRONIX
รุน TDS 210 ผลิตใน
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซ
ลีน
ชุดฝกระบบเครื่องลาง
ทีวีสี ยี่หอ NEC ขนาด
21 นิ้ว
ทีวีสี ยี่หอ NEC ขนาด
25 นิ้ว
ทีวีสี ยี่หอ SONY ขนาด
21 นิ้ว
เครื่องฉายภาพสไลด
ยี่หอ KODAK EKTAGRAPHIC 3 BR PROJECTOR
เครื่องยนตฮอนดา G200
QTM
หมายเลขเครื่อง
9570214

ตกลงราคา

1 เครื่อง

ตกลงราคา
ตกลงราคา

1 ชุด
1 ชุด

รับบริจาค

1 เครื่อง

รับบริจาค

1 เครื่อง

รับบริจาค

1 เครื่อง

รับบริจาค

1 เครื่อง

115,500
60,000
75,000
11,800
17,400
14,900

16,000

20

137

29 มิย.44

7440-009-0002

138

28 มิย.44

7440-010-0001

139

140

141

29 มิย.44

24 กค.44

20 กค.44

7440-009-0001

2310-004-0001

7440-010-0003

หมายเลขเครื่อง
9637524
หมายเลขเครื่อง
9654958
หมายเลขเครื่อง
9654774
จอภาพ ขนาด 15 นิ้ว
ยี่หอ Philips
ชุดหนวยความจํา
(CPU) KEN รุน
Pentium III 1 GHz
เครื่องพิมพแบบพน
หมึก ยี่หอ
Hewlett Packard รุน HP
Desk Jet
990 C
รถยนตโดยสารขนาด
12 ที่นั่ง ยี่หอ
โตโยตา รุน ไฮเอท
แบบ LH 172RRBMNS/11 สีเขียว
บรอนซ
เครื่องยนตดีเซลขนาด
2,986 ซี.ซ.
พรอมแอรทอ (แอรราว)
เบาะปรับ
เอนนอนได 9 ที่นั่ง
พวงมาลัย
เพาเวอรเซ็นทรัลลอค
เครื่องสแกนเนอร A-4
ยี่หอ Hewlett

6,200

ตกลงราคา

4 เครื่อง

ตกลงราคา

1 ตัว

ตกลงราคา

1 ตัว

31,000

ตกลงราคา

1 ตัว

17,200

สอบราคา

1 คัน

710,000

6,250

21

142

143

20 กค.44

21 กย. 44

Packard รุน HP Scanjet
5300 C
เครื่องควบคุมและ
5950-004-0001
สํารองไฟฟา (UPS)
ขนาด 750 VA ยี่หอ
Atlanta
เครื่องมือถอดประกอบ
5180-002-0001
และบริการเกียร
อัตโนมัติ
ประกอบดวย.1.ชุดเครื่องมือทั่วไป
ประกอบดวย.1.1 ชุดประแจแหวน 632 มม.
จํานวนไมนอยกวา 12
ตัว 1 ชุด
1.2 ชุดประแจปากตาย
6-32 มม.
จํานวนไมนอยกวา 12
ตัว 1 ชุด
1.3 ชุดประแจบอก
ขนาดหัวขับ 1/2 นิ้ว
ขนาด10-32 มม. จํานวน
ไมนอยกวา
21 ตัว พรอมอุปกรณ
ชนิดตางๆ 1 ชุด
1.4 คีมถางแหวนลอ
คแบบปากตรง
และปากงอมีขนาดความ
ยาวไมนอยกวา
9 นิ้ว 2 ตัว

ตกลงราคา

1 เครื่อง

ตกลงราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

1 ชุด

9,100

2,950
137,500

22
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 ไขควงสี่แฉกขนาด
ความยาว
4-10 นิ้ว มีจํานวนไม
นอยกวา 3 ตัว 1 ชุด
1.11 คอนเหล็กขนาด
1/2-1 ปอนด
มีจํานวนไมนอ ยกวา 2
เตา 1 ชุด
1.12 คอนพลาสติก
ขนาด 1/2-1 ปอนด
มีจํานวนไมนอ ยกวา 2
เตา 1 ชุด
1.13 เหล็กสงคละขนาด

23

7 ตัว / ชุด
1.14 ปนเปาลมแบบสั้นยาว 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 นิวตันเมตร ความละเอียด 1
นิวตัน-เมตร
หัวขับ 3/8 นิ้ว 1 ตัว
2. ชุดเครื่องวัด
ประกอบดวย.2.1 ไดอัลเกจพรอมขา
ตั้งแมเหล็กถาวร
ขนาดวัดได 0-10 มม.
ความละเอียด 0.01
1 ชุด
2.2 เวอรเนียวัดได 0150 มม. ความ
ละเอียด 0.02 มม. 1 ตัว

24
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

144

9 ตค. 44

2805-001-0001

3.1 เครื่องมือพิเศษที่ใช
ในการถอด
ประกอบเกียรอัตโนมัติ
ไดทุกชิ้นสวน
เมื่อไมสามารถถอด
ประกอบดวยเครื่อง
มือทั่วไป
3.2 มีเครื่องมือพิเศษ
ครบตามที่บริษัท
ผูผลิตรถยนตกําหนดไม
นอยกวา 2 ยี่หอ
ชุดฝกเครื่องยนตแกส
โซลีนใชหัวฉีดแบบ
อิเล็กทรอนิกส รุน 3

สอบราคา

1 ชุด

82,000

25

145

14 พค.45

5180-002-0002

เครื่องมือบริการงาน
บํารุงรักษารถยนต
ประกอบดวย.1.ชุดเครื่องมือถอดกรอง
น้ํามันเครื่องขัน
ดวยดามขันบอกขนาด
หัวขับ 1/2 นิ้ว
จํานวนไมนอยกวา 10
ขนาด บรรจุอยู
ในกลองเรียบรอย 1
ชุด
2.เครื่องดูดถาย
น้ํามันหลอลื่นระบบ
สุญญากาศ 1 ชุด
3.เครื่องเติมน้ํามันเกียร
แบบเคลื่อนทีไ่ ด
1 เครื่อง
4.เครื่องอัดจาระบีแบบ
เคลื่อนที่ไดโดย
ใชลมเปนตัวขับ 1
เครื่อง
5.ปมน้ําแรงดันสูงแบบ
เคลื่อนที่ได 1 ชุด
6.ทอน้ําทนแรงดันสูง
ยาวไมนอยกวา
10 เมตร 2 เสน
7.หัวฉีดน้ํา (Spray
Tube) 1 อัน
8.สายไฟยาวไมนอยกวา
10 เมตร

สอบราคา

1 ชุด

228,000

26
พรอมปลั๊กเสียบ 1 ชุด
9.Safety Switch ขนาด
สมดุลกับปมน้าํ
1 อัน
10.เครื่องพนโฟมถังส
แตนเลสผสมน้ํายา
ลางรถใบระบบลมมีลอ
เข็น 1 ถัง
11.ชุดเติมลมยางแบบ
ติดตั้งอยูกับทีม่ ี
ชุดมวนเก็บสาย
อัตโนมัติ 1 ชุด
12.เครื่องประจุ
แบตเตอรี่แบบชา 1
เครื่อง
13.เครื่องมือวัดความ
ถวงจําเพาะของ
น้ํายาแบตเตอรี่ 2 อัน
14.เครื่องมือทําความ
สะอาดขั้ว
แบตเตอรี่ 2 อัน
15.สายลมพรอมหัวสาย
แบบเสียบล็อก
ตัวผู-ตัวเมีย ความยาว
สายเสนละไม
นอยกวา 10 เมตร 2
เสน
16.กาฉีดโซลาพรอม
อุปกรณ 1 อัน
17.หัวเปาลมแบบปนมี
ไกบังคับ-เปดลม

27

146

14 พค.45

4910-027-0009

147

7 กค.46

2920-016-0002

148

16 กค.46

6635-015-0004

149

27 ตค.46

7730-003-0001

150

7 กค.47

7440-009-0001

2 อัน
18.แมแรงตะเฆแบบไฮ
ดรอลิกสขนาด
ยกไดไมนอยกวา 2.5 ตัว
2 ตัว
19.เครื่องดูดฝุน (ดูด
เปยก,ดูดแหง
ขนาด 30 ลิตร 1 ตัว
20.โบลวเวอรเปาลม
รอน 1 ตัว
21.ตูโลหะประตูบาน
เลื่อนกระจกใสมี
ชั้นวางไมนอยกวา 2 ชั้น
มีความสูงของ
ตูไมนอยกวา 1 เมตร 1
ตู
เครื่องทดสอบจุดติดไฟ
และจุดวาบไฟ
แบบปด
ไทมิ่งไลทดีเซลมีวัด
รอบในตัวแบบ
ดิจิตอล ยี่หอ
CZSINCRO รุน G2
เครื่องวิเคราะหสภาพ
เครื่องยนตแบบ
กระเปาหิว้ ยี่หอ OTC
รุน PERCEPTON
โทรทัศนสี ขนาด 25
นิ้ว ยีห่ อ ฮิตาชิ
เครื่องพิมพเอกสาร ยี่หอ
HP แบบ

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

1 เครื่อง

รับบริจาค

1 เครื่อง

88,810

31,200

73,900

9,500

28

151

28 กค.47

7440-001-0001

152

9 มิย.48

6730001-0002

153

17 สค.48

6625-003-0001

154

9 กย.48

4910-010-0002

155

14 กย.48

2310-001-0001

156

23 มีค. 2549 6635-015-0005

157

15 มิย. 2549 7440-009-0001

DeskJet รุน SNMY
3983 R 2 V7
เครื่องคอมพิวเตอร
ประมวลผลทั่วไป
ยี่หอ ACER
เครื่องฉายภาพ
Projector
ดิจิตอลมัลติมิเตอร
สําหรับรถยนต
เครื่องทดสอบความดัน
หัวฉีดแบบตั้งโตะ
รถบรรทุกเฉพาะกิจ รุน
FF173 KA สีขาว
-เขียว ยีห่ อ HINO
จํานวน 6 สูบ 168
แรงมา 2 เพลา 4 ลอ
เครื่องทดสอบปฏิกิริยา
เครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ
HP รุนLaser jet 1022

15,000

รับบริจาค

1 เครื่อง

สอบราคา

1 เครื่อง

รับบริจาค

1 เครื่อง

ตกลงราคา

5 ตัว

ตกลงราคา

1 เครื่อง

รับบริจาค

1 คัน

งปม.

1 เครื่อง

42,000

บริจาค

1 เครื่อง

10790

4. วิสัยทัศน (VISION)
วิสัยทัศนของแผนกชางยนต
แผนกวิชาชางยนต มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีพ และสรางความเขมแข็งองคกรอยาง
รอบดาน ตามปรั ชญาการศึก ษา และนโยบายของวิท ยาลัย ฯเพื่อกา วสูค วามเปนมาตรฐานทางการ
อาชีวศึกษา
5. พันธกิจ (MISSION)
3.1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขางาน
3.2. พัฒนาบุคลากร ดานความรู ความสามารถ และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
3.3. พัฒนา ดานอาคารสถานที่ฝกงาน สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการอยางตอเนื่อง
3.4. จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาที่ทันสมัยและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา

19,150
48,000
6,000
16,000
200,000
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3.5. พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนของสาขางาน
อยางเปนระบบ
3.6. แสวงหาความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
แนวปฏิบัติที่ใชไปสูเปาหมายและกลยุทธที่ตองการพัฒนา
ในการดําเนินการไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกชางยนตไดกําหนดเปาหมาย
และกลยุทธดังนี้
เปาหมายการพัฒนา
กลยุทธ
1. พัฒนาการเรียนการสอนใหสัมฤทธิ์ผล 1.1 ผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ การ
1.2 ผูเรียนมีความรู และทักษะวิชาชีพตามเกณฑและ
ความตองการของตลาดแรงงาน
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม/จริยธรรม และคานิยมที่พึง
อาชีวศึกษา
ประสงคของสังคม
2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากร ดานความรู 2.1 ครู-อาจารยแผนกวิชาชางยนตไดรับการฝกอบรม
ความสามารถ และเทคโนโลยีอยางตอ
ดานความรู ทักษะ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยกอให
เนื่อง
เกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยว 3.1 ครู-อาจารยสรางนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ของกับการจัดการเรียนการสอนของ
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนของแผนก
สาขาวิชาชางยนตอยางเปนระบบ
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาครุภัณฑการศึกษา ที่มีอยูให
อยูในสภาพใชงานไดอยูเ สมอ
3.3 ระดมทุนจากชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และ
อุปกรณการสอนที่ทันสมัย
4. ใหบริการตอชุมชน สังคม และประชา 4.1 ครู-อาจารยและนักเรียนนักศึกษาบริการชวยเหลือ
ชน ตามศักยภาพอยางตอเนือ่ ง
ตามความตองการของสังคม ชุมชน และชนบท
ที่หางไกลความเจริญ
5. แสวงหาความรวมมือกับชุมชนและ
5.1 ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ และ
สถานประกอบการอยางตอเนื่อง
ชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ และเกิดประโยชน
รวมกัน
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6. การวิเคราะห SWOT ของแผนกวิชาชางยนต
จุดแข็ง
1. ครูผูสอนทุกคนมีคุณวุฒิตรงตามสาขางาน และมีมาตรฐานวิชาชีพครู
2. มีโอกาสไดคัดเลือกผูเรียนทีม่ ีคุณภาพเขามาศึกษาตอไดมาก
3. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐทุกป
จุดออน
1. ครุภัณฑการศึกษามีไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
2. ผูสอนไดรับโอกาสในการฝกอบรมทางวิชาชีพคอนขางนอย
3. ผูสอนและผูเรียน มีโอกาสในการศึกษาดูงานนอกสถานที่นอย
โอกาสในการพัฒนา
1. สภาพแวดลอม เปนลักษณะของสังคมเทคโนโลยียานยนตมาก
2. วัสดุ อุปกรณ ดานอุปกรณของยานยนต มีราคาต่ําลง
3. อาชีพอิสระ/อาชีพรับจาง ดานซอมยานยนตและบํารุงรักษายานยนตยัง
รองรับไดเพียงพอ
อุปสรรค
1. ปญหาจากชุมชนรอบสถานศึกษามีแหลงอบายมุข และยาเสพติดมาก
2. สังคมยังนิยมสงผูเรียนที่มีผลการเรียนดีเขาศึกษาตอมัธยมปลาย
3. นโยบายการลดจํานวนและจํากัดการบรรจุบุคลากรทางการศึกษา
7. สาขาวิชาเครื่องกล เปดทําการสอนในสาขางานตางๆ ดังนี้
7.1 ระดับ ปวช. เปดสอนสาขางานดังนี้
สาขางานยานยนต สายตรง
7.2 ระดับ ปวส. เปดสอนสาขางานดังนี้
สาขางานเทคนิคยานยนต สายตรง
สาขางานเทคนิคยานยนต ทวิภาคี
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8. ขอมูลผูเรียน สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน

ระดับชั้น

ชาย
ปวช. ชั้นปที่ 1
188
ชางยนต
ปวช. ชั้นปที่ 2
14
ปวช. ชั้นปที่ 3
139
รวมระดับ ปวช.
สาขาเทคนิค ปวส. ชั้นปที่ 1
143
ยานยนต ปวส. ชั้นปที่ 2
115
รวมระดับ ปวส. สายตรง
ปวส. ชั้นปที่ 1
42
(ม. 6) เทคนิค
ปวส. ชั้นปที่ 2
39
ยานยนต
ปวส. ชั้นปที่ 3
28
รวมระดับ ปวส. ม. 6
(ทวิฯ) เทคนิค ปวส. ชั้นปที่ 1
20
ยานยนต ปวส. ชั้นปที่ 2
31
รวมทุกระดับชั้นป

จํานวนผูเรียน
หญิง
-

รวม
188
140
139

-

143
115

-

42
39
28

-

20
31
885

9. การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการหรืออื่น ๆ
ในปการศึกษา 2553 สาขาวิชา เครื่องกล ไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ
ดังนี้
วันที่เขา หัวขอการ
ประเภทการพัฒนา
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
อบรม
พัฒนา
วิชาชีพ
การสอน
1 นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
3
3
2 นายประพันธ ยาวิลาส
3
3
3 นายนรินทร ศรีธิการ
3
3
4 นายธวัช นนทธรรม
3
3
5 นายนิมิต รัศมี
3
3
6 นายปราโมทย บุญเปง
3
3

32
7
8
9
10

นายสุรชัย เรือนสติ
นายดวงจันทร วงศษา
นายธีรยุทธ ศรีรินทร
นายจตุเมธ ดวงจันทร

-

-

3
3
3
3

3
3
3
3

10. การบริหารงบประมาณในสาขาวิชา เครื่องกล
งบประมาณรายรับ ปลายปงบประมาณ 2553 ถึงตนปงบประมาณ 2554
หมายเหตุ งบประมาณดําเนินการคาวัสดุฝก 10,153,260 เทากับ บาท
(ที่มา : แผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมประจําปงบประมาณ 2553 และปงบประมาณ 2554)
รายการ
ภาคเรียนที่ 1 (ปลายป งปม. 2553)
ภาคเรียนที่ 2 (ตนป งปม. 2554)
รวม

จํานวนงบประมาณ (บาท)
462,700

รอยละตองบดําเนินการทั้งหมด

462,700

4.55

925,540

9.11

4.55

11. เกียรติยศและชื่อเสียง สาขาวิชา เครื่องกล
ผลงานดีเดนของแผนกวิชาชางยนต
พ.ศ. 2545
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันฮอนดาประหยัดเชือ้ เพลิง ระดับภาค ครั้งที่ 5
ประเภทรถตลาด 100 ซีซี. ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับภาค
ครั้งที่ 5 ประเภทรถตลาด 125 ซีซี. ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับภาค ครั้งที่ 5
ประเภทรถตลาด 100 ซีซี. ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับประเทศ
ครั้งที่ 5 ประเภทรถตลาด 125 ซีซี. ณ กรมทหารราบที่ 11 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับภาค ครั้งที่ 6
ประเภทรถตลาด 100 ซีซี. ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับภาค ครั้งที่ 6
ประเภทรถตลาด 125 ซีซี. ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับภาค ครั้งที่ 6
ประเภทรถตลาด 100 ซีซี. ณ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี
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- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับประเทศ
ครั้งที่ 6 ประเภทรถตลาด 125 ซีซี. ณ กรมทหารราบที่ 11 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับประเทศ
ครั้งที่ 6 ประเภทรถตลาด 125 ซีซี. ณ สนามบินอูตะเภา จังหวัดระยอง
พ.ศ. 2548
- ไดรับรางวัลรองชนะเลศอันดับที่ 1 จากการแขงขันรถตลาด รุน 125 ซีซี ระดับประเทศ
ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค
พ.ศ. 2549
- ไดรับรางวัลรองชนะเลศอันดับที่ 1 จากการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง
ระดับประเทศ ครั้งที่ 7ประเภทรถตลาด 125 ซีซี
พ.ศ. 2550
- ไดรับรางวัลรองชนะเลศอันดับที่ 1 จากการแขงขัน ฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง
ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเภทรถตลาด 125 ซีซี
พ.ศ. 2551
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแขงขัน ฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง
ระดับประเทศ ครั้งที่ 7ประเภทรถตลาด 125 ซีซี
พ.ศ. 2552
- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแขงขัน อีซูซุ ในสาขาวิชา ยานยนต(ปวช.) และ
สาขางาน เทคนิคยานยนต(ปวส.)
- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแขงขันการปรับแตงเครื่องยนตระดับภาคเหนือ
ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่จังหวัดสุโขทัย
- ไดรับรางวัลลองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแขงขันทักษะพัฒนาผีมอื แรงงานจังหวัด
ลําปางประเภทบุคคลทั่วไป
- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแขงขัน วิชาชีพระดับประเทศ ที่จังหวัด
อุบลราชธานี
พ.ศ. 2553
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงการแขงขันสมรรถนะดาน
เทคนิคระดับประเทศอาชีวศึกษา – อีซูซุ (จังหวัดเชียงราย)
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการแขงขัน
สมรรถนะดานเทคนิคระดับประเทศอาชีวศึกษา – อีซูซุ
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- ไดรับรางวัลลองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะงานเครื่องยนต (จังหวัด
เชียงราย)
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะเทคนิคยานยนต (จังหวัดพะเยา)
- ไดรับรางวัลลองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชางเทคนิคในการแขงขันทักษะนักเรียน
T-TEP ครั้งที่ 17 (จังหวัดเชียงใหม)
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะเทคนิคยานยนต ฮีโน (เชียงใหม)
12. สถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสาขาวิชา เครื่องกล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หนวยงานทีใ่ หความรวมมือ
คารปารคเซอรวิส
เคชอป
เจเคออโตเซอรวิส
เจริญมอเตอร
เจริญมอเตอรเบนซ
ซูปบริการ
ดี๋เทอรโบ
ทีจีเทคนิคแกส
ทีเจออโตเซอรวิส
ธีรพงษเซอรวิส
บ.เขตลานนา(ซูซุกิ)
บ.ชนะศิลปมอเตอร
บ.ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด
บ.เชียงแสงฮอนดาออโตโมบิล
บ.เชียงใหมสวีเดนมอเตอร
บ.โตโยตาเชียงใหม
บ.โตโยตานครพิงค จํากัด
บ.โตโยตาลานนา
บ.ท ทวีเอ็นจิเนียริ่ง
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

บ.ไทยยานยนต
บ.ธารา จํากัด (เจริญเมือง)
บ.ธารา จํากัด (สนง.ใหญ)
บ.ธารา จํากัด (สนามบิน)
บ.นอรทวิลล
บ.นิธิบูรณออโตเชลล
บ.นิมซีเส็งขนสง
บ.นิยมพานิชย(จักรยานยนต)
บ.เปรมประชาขนสง
บ.พงษโชตนาการยาง
บ.พิงคนครเซลแอนดเซอรวสิ
บ.ยนตรกิจเซอรวิส
บ.วิริยะมาสดา
บ.สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด
บ.สยามนิสสันนอรทเวฟ
บ.สหพานิช ฮอนดา
บ.แสงชัยมอเตอรเซลส จํากัด
บ.อเมริกันมอเตอรฟอรดเชียงใหม
บ.อีซูซุเชียงใหมเซลส จํากัด
บีอารอะหลั่ยยนต
ป.เฮงสวัสดิ์
ประทีปกลการ
ปรีชายนต
เปยกอะไหลยนต
พ.ศูนยแหนบ
พรเซอรวิส
พัฒนาเซอรวสิ
มนตรี
มิวสิคซาวด
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ราน แอรโชคอัพ
รุงทิราบริการ
ลีดเดอรเชียงใหม
วัฒนคันคลอง
วีเซอรวิส
วีพีออโตเทค
ศริการชาง
ศรีวิรัตนการาจ
ศิริไดนาโม
สมานยนต
สรวิชญเซอรวิส
สหพานิชย(จักรยานยนต)
สันติสุขเซอรวิส
สายเหนือเซอรวิส
สุขเกษม
หจก. สายเหนือการยาง
ออดบริการ
อํานวยมอเตอรแอร
อู ปานเซอรวสิ
อู โปรเซอรวิส
อู ฟูเซอรวิส
อู ออโตอิเล็กทริค
อู เอออโตเซอรวิส
อูซูปเปอรฮีโน
อูวิทยาการชาง
เอการชาง
เอเซียการยาง
เฮงฮวด

37

13. แผนงาน/โครงการที่ดําเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10.

ชื่อแผนงาน/โครงการที่
ดําเนินการ
-

วัน/เดือน/ป

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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บทที่ 2
วิธีการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา
วิธีการดําเนินงาน
1. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปาหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 ดาน
1. ดานปริมาณ
1.1 เรียนไดทุกสาขา ทุกที่ ทุกเวลา
1.2 มีรายไดระหวางเรียน เรียนฟรี มีงานทํา
1.3 ประสบการณมีคุณคานํามาเพิ่มวุฒไิ ด
1.4 ปรับและเพิ่มหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุล
2. ดานคุณภาพ
2.1 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 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 พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาความยากจน
3.2 ตอยอด OTOP
3.3 อาชีวะสีเขียว (สิ่งแวดลอม พลังงาน)
3.4 อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน
3.5 Fix it Center
4. ดานสรางผูป ระกอบการใหม
4.1 สรางเครือขายและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม
4.2 สรางชองทางการเขาถึงแหลงทุนและองคความรูทางธุรกิจ
4.3 หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ (ONE College ONE Company)
2. การดําเนินการตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ โดยมีกลยุทธดงั นี้
1.1 พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
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1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให
สามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได
1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.4 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
1.5 พั ฒนาผู เ รีย นให มี คุณธรรม จริยธรรม ค า นิย มที่ดีง ามในวิ ชาชีพ การมีบุค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษา
1.7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
อิสระ
1.8 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงาน
พึงพอใจ
1.9 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมี กลยุทธดังนี้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้ง
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เ อื้อต อการ
เรียนรู
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีกลยุทธดังนี้
3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
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3.3 จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม วั ฒ นธรรม ประเพณี และทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
4. ดานการบริการวิชาชีพสูสงั คม โดยมีกลยุทธดังนี้
4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ ง
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพที่กําหนด
5. ดานนวัตกรรมและการวิจัยโดยมีกลยุทธดังนี้
5.1 สงเสริมสนับสนุนใหมกี ารสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงการที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
6. ดานภาวะผูน ําและการจัดการ โดยมีกลยุทธดังนี้
6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
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7. ดานการประกันคุณภาพภายในโดยมีกลยุทธดังนี้
7.1 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการคุณภาพภายใน
3. การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา
เพื่อทําหนาที่ในการสรางเครื่องมือ การประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บ และการเขียนรายงาน ควร
เขาใจมาตรฐานและตัวบงชี้การอาชีวศึกษาเปนอยางดี ตัวอยางเชน
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาสถานศึกษา ควรประกอบดวย
1. นายสุรชัย เรือนสติ
ประธานกรรมการ
2. นายนิมิต รัศมี
รองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ ยาวิลาศ
กรรมการมาตรฐานที่ 1
4. นายปราโมทย บุญเปง
กรรมการมาตรฐานที่ 2
5. นายมานิต ขัดขาว
กรรมการมาตรฐานที่ 3
6. นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
กรรมการมาตรฐานที่ 4
7 นายนรินทร ศรีธิการ
กรรมการมาตรฐานที่ 5
8 นายสุรชัย เรือนสติ
กรรมการมาตรฐานที่ 6
9. นายธวัช นนทรรม
กรรมการมาตรฐานที่ 7
10 นายจตุเมธ ดวงจันทร
กรรมการและเลขานุการ
4. ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี มาตรฐานที่ 1
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการ
สรางเครื่องมือ
จัดทําคูมือการประเมิน
จัดทําคูมือกํากับและ
ติดตาม
ประชุมคณะกรรมการ
เก็บขอมูลภาคเรียนที่ 1
ประชุมคณะกรรมการ
เก็บขอมูลภาคเรียนที่ 2
วิเคราะหขอมูล
จัดทํา SAR

2554
2553
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
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ผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชาชางยนต
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต ไดจัดแผนการเรียนรู ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อนําไปใชในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนของ
แผนก ใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียนเปนสําคัญ
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนต ไดจัดเก็บขอมูลจากงานทะเบียน โดยนําจํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป
ที่ลงทะเบียนในปการศึกษานั้น มาคิดเปนรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการ
พนสภาพ ตามหลักสูตร สาขาวิชาและสาขางาน ทุกชั้นป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 1 มีดังตอไปนี้
แผนกวิชาเครื่องกล

จํานวนผูเรียน
จํานวนผูเรียน
ที่ไมผาน
แรกเขา
เกณฑ

รอยละของผูไม
ผานเกณฑ
การศึกษา
เทียบกับแรกเขา

จํานวนผูเรียน
ที่ผานเกณฑ

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

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

ระดับ ปวส.

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป (ปวช. ปที่ 1, 2, 3 และ ปวส. ปที่ 1, 2) ที่ลงทะเบียน
เรียนในปการศึกษานัน้
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3. จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละชั้นป ตามประเภท
วิชา สาขาวิชาและสาขางาน
4. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละชั้นป
ตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ
รอยละของผูเรียนทั้งหมดทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 1 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ผูเรียนที่ผานเกณฑ
ระดับชั้น
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553
2552
2553
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ปวช. ปที่ 1
138
155
117
84.78
133
85.81
ปวช. ปที่ 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. ปที่ 1
185
165
170
91.89
122
73.93
ปวส. ปที่ 2
137
173
117
85.40
171
98.84
ปวส.ปที่ 3 (ม.6)
36
28
36
100
28
100
รวม ปวส.
358
366
323
90.22
321
87.70
รวมทั้งหมด
769
772
698
90.76
690
89.37

ผลการ
พัฒนา
ลดลง
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ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ความตระหนัก (Awareness)
การดําเนินการ (Attempt)
ทางแผนกวิชาชางยนตไมไดเปดเทียบโอนในปการศึกษา 2553 จึงไมมีการดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนรู
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 2 มีดังตอไปนี้
จํานวนผูเรียน
ยื่นคํารอง

จํานวนผูเรียน
ที่ผานเกณฑ

รอยละของผูผานเกณฑ
เทียบโอน
เทียบกับยื่นคํารอง

ระดับ ปวช.

-

-

-

ปวช.1

-

-

-

ปวช.2

-

-

-

ปวช.3

-

-

-

ระดับ ปวส.

-

-

-

ปวส.1

-

-

-

ปวส. 2

-

-

-

-

-

-

แผนกชางยนต

รวมทั้งสิ้น

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนที่ยื่นคํารองขอเทียนโอนความรู หรือ ประสบการณวิชาชีพ ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมินการเทียบโอนความรู หรือ
ประสบการณ วิชาชีพ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
3. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมินการประเมินมาตรฐานเมื่อเทียบกับ
จํานวนผูยื่นคํารอง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ
รอยละของผูเรียนทั้งหมดทีม่ ีผลสัมฤทธิ์เทียบกับผูยนื่ คํารอง
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เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 74

พอใช
รอยละ 60 – 74

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 2 อยูในระดับ ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จํานวนผูเรียนเทียบโอน
ผูเรียนที่ผานเกณฑ
ระดับชั้น ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
2552
2553
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ปวช. ปที่ 1
ปวช. ปที่ 2
ปวช. ปที 3
รวม ปวช.
ปวส. ปที่ 1
ปวส. ปที่ 2
รวม ปวส.
รวม

ผลการ
พัฒนา

-
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ตัวบงชี้ที่3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเปนระบบ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตไดจัดแผนการเรียนรู โดยจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนใหไดนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาประยุกตใชในหนวยการเรียน เนนการปฏิบัติงานจริงจากวิชา
โครงการ และทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐเพื่อนําไปใชในชุมชน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนต เก็บขอมูลจากผลการประเมินโครงการวิชาชีพ รายงานการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ โครงการวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร โครงงานอื่นๆ ของแผนกวิชาชางกลโรงงาน ในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 3 มีดังตอไปนี้
จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ที่จัดทําผลงาน ฯ

รอยละของผูเรียนที่จัดทํา
ผลงาน ฯ

ปวช.1

188

82

43.62 %

ปวช.2

-

-

-

ปวช.3

-

-

-

ปวส.1

205

30

14.63 %

ปวส.2

-

-

-

393

112

28.49 %

สาขาชางยนต

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวม

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน และ/หรือ
โครงการวิชาชีพ โดยประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหา
อยางเปนระบบตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
หรือ จํานวนผูเ รียนที่มีพฤติกรรมในการประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาใชในการแกปญหาอยางเปนระบบโดยมีการประเมินพฤติกรรมผูเรียนจากผูสอนหลาย
คน
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4. รอยละของผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และ/หรือ
โครงการวิชาชีพ
หรือรอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมในการประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาอยางเปนระบบตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 3 อยูในระดับ
ผลการพัฒนา
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ระดับชั้น

ปการศึกษา ปการศึกษา
2552
2553
ปวช. ปที่ 1
138
188
ปวช. ปที่ 2
140
140
ปวช. ปที 3
133
139
รวม ปวช.
411
467
ปวส. ปที่ 1
185
205
ปวส. ปที่ 2
137
185
ปวส. ปที่ 3
36
28
รวม
358
418

ดี

พอใช 3 ปรับปรุง

ผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวัย โครงงาน และ/หรือโครงการวิชาชีพ
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
101
73.19
82
43.62
97
72.93
198
48.18
167
90.27
30
14.63
13
7.51
180
50.27
112
28.49

ผลการ
พัฒนา
ลดลง
ลดลง
ลดลง
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ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตไดจัดแผนการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรม โครงการที่มุงเนนใหผูเรียนได
ใชทักษะทางดานความคิด การฟง พูด เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตไดรวบรวมขอมูลผลการเรียนของนักเรียนตามชั้นปของวิชาภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ จากงงานทะเบียน และงานวัดผล
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 4 มีดังตอไปนี้
จํานวนผูเรียน/นักศึกษา
ทั้งหมด

จํานวนผูเรียน/นักศึกษา
ที่มีทักษะ
(ไมต่ํากวา 2.00)

รอยละของผูเรียน
ที่มีทักษะเทียบกับจํานวน
ผูเรียนทั้งหมด

ปวช.1

248

160

64.52

ปวช.2

122

60

49.18

ปวช.3

130

119

91.54

ปวส.1

104

76

73.10

ปวส.2

319

243

76.18

923

584

63.27

สาขาวิชาชางยนต

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวม

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามสาขาวิชา และสาขางาน
2. จํานวนผูเรียนที่มีทักษะทางดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักสูตร ในแตละประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป โดยเก็บขอมูลผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในวิชา
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ที่ไดเกรดไมต่ํากวา 2.00
3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตางและเหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
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ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของผูเรียนทั้งหมด ทีม่ ีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตางและเหมาะสม
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 4 อยูในระดับ ดี 3 พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ผูที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตางและ
เหมาะสม
ระดับชั้น
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ปวช. ปที่ 1
94
68.12
160
64.52
ปวช. ปที่ 2
106
75.71
60
49.18
ปวช. ปที 3
110
82.71
119
91.54
ปวส. ปที่ 1
ปวส. ปที่ 2
รวม

143
91
544

77.30
52.60
71.29

76
243
584

73.10
76.18
63.27

ผลการพัฒนา

ลดลง
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ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต สงเสริมใหผูเรียนสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ ในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี อาทิเชนสงงานทาง E-Mail คนควางานทาง
อินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลรถยนตทางอินเทอรเน็ต การติดตอสื่อสารกับบริษัทผูผลิต เปนตน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกชางยนต ไดรวบรวมขอมูล รายงานผลการเรียนจากผูสอนในรายวิชาที่ใชเทคโนโลยี เชน
วิชาปรับแตงรถยนต วิชาระบบฉีดเชื้อเพลิงดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิชาชีพ และขอมูลจากหองสมุดในการเขาใชงานสืบคนขอมูลจาก Internet ของวิทยาลัย
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 5 มีดังตอไปนี้
จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ที่มีความสามารถ ฯ

รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถ ฯ

ปวช.1

-

-

-

ปวช.2

140

140

100

ปวช.3

-

-

-

ปวส.1

-

-

-

ปวส.2

-

-

-

140

140

100

สาขาวิชาชางยนต

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเตอรเน็ต
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชัน้ ป โดยเก็บขอมูลจาก
ผูสอนในแตละรายวิชาที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษา
คนควา
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4. รอยละของผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเตอรเน็ต
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ
ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชัน้ ป
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของผูเรียนทั้งหมด
ที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาและ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 5 อยูในระดับ 3 ดี
พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ผูที่มีทักษะความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ระดับชั้น
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ปวช. ปที่ 1
ปวช. ปที่ 2
127
90.71
140
100
ปวช. ปที 3
ปวส. ปที่ 1
ปวส. ปที่ 2
รวม

127

90.71

140

100

ผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต ตระหนักถึงการปฏิบัติตามตัวบงชี้โดยมีกิจกรรม งาน โครงการ ที่ดําเนิน
ไปสู การประเมินเจตคติ คุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชา เพื่อสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีแก
นักศึกษา ในแตละประเภทวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชายนตไดรวบรวมขอมูลจากการจัดกิจกรรม โครงการ ที่สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม ที่ดีงาม ของแผนก และทางวิทยาลัยจัดกิจกรรมขึ้น เชน โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนตน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 6 มีดังตอไปนี้
ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
จํานวนผูเรียน
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ระดับชั้น
ทั้งหมด
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. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่มีพฤติกรรม 3 ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ไดแก การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของ (วิทยาลัย) แผนกวิชาชางยนต เชน การแตงกายตามระเบียบ การเขาแถวหนา
เสาธง ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมย ไมเกี่ยวของกับสารเสพติดและการพนัน
เปนตน
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การมีมนุษยสัมพันธ ไดแก การทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ให
ความรวมมือกับผูอื่น ชวยเหลือผูอื่น พูดจาสุภาพ เปนตน
มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม ไดแก การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสตาง ๆ
4. รอยละของผูเรียนตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน จําแนกตาม
ชั้นป ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีด่ ีงาม
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 6 อยูในระดับ
ผลการพัฒนา

ระดับชั้น

ระดับ ปวช.
ปวช. ปที่ 1
ปวช. ปที่ 2
ปวช. ปที 3
ระดับ ปวส.
ปวส. ปที่ 1
ปวส. ปที่ 2
รวมทั้งหมด

ดี 3 พอใช

ปรับปรุง

ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
และมีมนุษยสมั พันธที่ดี
ปการศึกษา 2553
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา 2552
2552
2553
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
138
140
133

188
140
139

130
127
125

94.20
90.71
93.98

126
107
116

67.02
76.42
83.45

185
170
766

205
185
857

174
161
717

94.05
94.70
93.60

132
136
617

64.39
73.51
71.99

ผลการ
พัฒนา

ลดลง
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ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตมีแผนการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหผูเรียน
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในระดับชั้น ปวช.3 โดยมีกิจกรรม งาน โครงการ
ตางๆ เชน จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินผลตามสภาพจริง มีการแจง
เตือนนักศึกษากอนรีไทร เปนตน เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนต ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานของผูสําเร็จการศึกษาจากงาน
พัฒนาการเรียนกาสอนและประเมินผลของสถานศึกษา และขอมูล CDS
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 7 มีดังตอไปนี้
สาขาวิชาชางยนต

ปวช.3

จํานวนผูเรียน
แรกเขาทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ที่สําเร็จ
การศึกษา

รอยละของ
ผูสําเร็จ
การศึกษา

จํานวนผูเรียน
ที่ไมสําเร็จ
การศึกษา

รอยละของผู
ที่ไมสําเร็จ
การศึกษา

139

109

78.41

30

21.59

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนแรกขาวของผูเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 และ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช. 3 และ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช. 3 และ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 7 อยูในระดับ 3 ดี

พอใช

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ระดับชั้น
ปวช. ปที 3

ปการศึกษา ปการศึกษา
2552
2553
183
139

ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
74
40.44
109
78.41

ผลการ
พัฒนา
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตมีแผนการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหผูเรียน
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในระดับชั้น ปวส.2โดยมีกิจกรรม งาน
โครงการตางๆ เชน จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินผลตามสภาพจริง แจง
เตือนนักศึกษากอนรีไทร เปนตน เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนต ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานของผูสําเร็จการศึกษาจากงาน
พัฒนาการเรียนกาสอนและประเมินผลของสถานศึกษา และขอมูล CDS
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 8 มีดังตอไปนี้
สาขาวิชาชางยนต

จํานวนผูเรียน
แรกเขาทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ที่สําเร็จ
การศึกษา

รอยละของ
ผูสําเร็จ
การศึกษา

จํานวนผูเรียน
ที่ไมสําเร็จ
การศึกษา

รอยละของผู
ที่ไมสําเร็จ
การศึกษา

ปวส.2

185

71

38.37

114

61.63

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนแรกขาวของผูเรียน ระดับชั้น และ ปวส. 2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส. 2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น และ ปวส. 2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 8 อยูในระดับ

ดี 3 พอใช

ปรับปรุง

57
ผลการพัฒนา
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ระดับชั้น

ปการศึกษา ปการศึกษา
2552
2553
ปวส. ปที 2
183
185

ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
23
12.57
114
61.63

ผลการ
พัฒนา
เพิ่มขึ้น

58
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต ไดตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยไดจัด
โครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษาในสังกัด
เดี ย วกั น เพื่ อ จั ด ทํ า ข อ สอบมาตรฐานวิ ช าชี พ เพื่ อ ที่ จ ะนํ า ไปประเมิ น ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมีมาตรฐานในวิชาชีพโดยเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการและชุมชน
ตอไป
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนต จัดเก็บขอมูลจากหลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน
สาขาวิชาชีพที่เรียนจากงานวิชาการและวัดผลประเมินผล หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรวิชาชีพ
จํานวนผูเขาสอบ ในระดับชั้น ปวช.3
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 9 มีดังตอไปนี้
สาขาวิชาชางยนต

ปวช.3

จํานวนผูจบการศึกษา

109

จํานวนผูผานเกณฑฯ

113

รอยละของผูผานการ
ประเมินมาตรฐานฯ

100

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 ทั้งหมดที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทีผ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต
ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ทีผ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ทีผ่ านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60

59
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 9 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ระดับชั้น
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ปวช. ชั้นปที่ 3
69
53.48
133
100

ผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้น

60
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต ตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง โดยไดจัด
โครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษาในสังกัด
เดี ย วกั น เพื่ อ จั ด ทํ า ข อ สอบมาตรฐานวิ ช าชี พ เพื่ อ ที่ จ ะนํ า ไปประเมิ น ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใหมีมาตรฐานในวิชาชีพโดยเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการและ
ชุมชนตอไป
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนต ไดจัดเก็บขอมูลจากหลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใน
สาขาวิชาชีพที่เรียนจากงานวิชาการและวัดผลประเมินผล หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรวิชาชีพ
จํานวนผูเขาสอบ ในระดับชั้น ปวส.2
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 10 มีดังตอไปนี้
สาขาวิชาชางยนต

ปวส. 2

จํานวนผูจบการศึกษา

71

รอยละของผูผานการ
จํานวนผูผ านเกณฑฯ ประเมินมาตรฐานฯ

122

100

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส. 2 ทั้งหมดที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทีผ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต
ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง ที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ทีผ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
นอยกวารอยละ 60

61
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 10 อยูในระดับ 3 ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ระดับชั้น
ผลการพัฒนา
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ปวส. ชั้นปที่ 2
23
15.03
112
100
เพิ่มขึน้

62
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต ไดติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ และศึกษาตอภายใน 1 ป โดยมีกิจกรรม โครงการตาง เชน โครงการปจฉิมนิเทศกอนจบ
การศึกษา โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ ในปการศึกษาที่ผานมา
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช าช า งยนต ได เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล หลั ก ฐานจํ า นวนผูที่ ไ ด ง านทํ า จากการแนะแนว
หลักฐานการสํารวจขอมูลผูที่ไดงานทําจากงานแนะแนว และไดดําเนินการสงไปรษณียบัตรถึงนักศึกษา
ที่จบการศึกษาไปแลวใหตอบกลับมายังแผนกเพื่อจะไดทราบวาศึกษาตอหรือวาทํางาน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 11 มีดังตอไปนี้
รอยละ

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 สาขาวิชา
และสาขางาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552ที่ไดงานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป
แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 ที่ไดงานทําในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน
1 ป แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน

เฉลี่ย

87

ไมสามารถติดตอได

ไมสามารถติดตอได

-

วางงาน

วางงาน

9

ประกอบอาชีพ
ศึกษาตอ

ศึกษาตอ

120

ไดงานทํา

ไดงานทํา
อิสระประกอบอาชีพอิสระ

ปวช.3

สาขาวิชาชางยนต

รวม

จํานวนผูจบการศึกษา

จํานวนคน

63
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 ที่ไดงานทําในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป แตละหลักสูตร
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา
ตอภายใน 1 ป
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 59
รอยละ 50 – 59
นอยกวารอยละ 50
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 11 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
คารอยละ ปการศึกษา 2551
คารอยละ ปการศึกษา 2552
ระดับชั้น
ติดตอ
ติดตอ
ศึกษาตอ ทํางาน
ศึกษาตอ ทํางาน
ไมได
ไมได
ปวช.
72.5
7.5
80.00
72.5
7.50
80.00
ปวส.
75.93
23.80
79.19
57.9
23.8
81.7

ผลการ
พัฒนา
คงที่
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตไดจัดการเรียนการสอนที่เนนฝกทักษะวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ
โดยมุงเนนความรูความสามารถดานวิชาการ ความรูความสามารถพื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน และ
เนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยสํารวจความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการที่มีตอการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาของแผนก
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช าช า งยนต ไ ด เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากงานแนะแนวและงานทวิ ภ าคี ข องวิ ท ยาลั ย ที่
เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการรับผูสําเร็จการศึกษา และหลักฐานจากการสํารวจระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ ตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 12 มีดังตอไปนี้
สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ขอ
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1 ดานความประพฤติ (ความมีวินัย, การตรงตอ
เวลา, ความซื่อสัตย, ความขยัน อดทน เสียสละ,
4.25
ดี
ความมีมนุษยสัมพันธ, ไมเกีย่ วของกับยาเสพติด
อบายมุข ฯลฯ)
2 ดานความรู ความเขาใจ (ความสามารถในการคิด
4.1
ดี
วิเคราะห, ความสามารถในการแกไขปญหา,
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ฯลฯ)
3 ดานทักษะการทํางาน (ทักษะการทํางานเปนทีม,
4.56
ดี
ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการจัดการ, การรักษา
ความปลอดภัยในการทํางาน ฯลฯ)
เฉลี่ย
4.3
ดี
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนและประเภทของสถานประกอบการที่ใหขอมูลโดยระบุชื่อ ที่ตงั้
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3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดาน โดยใชเครื่องมือที่มีมาตรวัด 5 ระดับ เชน
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรืออื่น ๆ แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดาน แตละหลักสูตร
ขอมูลประกอบการตัดสิน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
4.00 – 5.00
3.50 – 3.99
1.00 – 3.49
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 12 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
จํานวนสถาน
ปการศึกษา
ดานความ
ดานความรู ดานทักษะการ ผลการพัฒนา
ประกอบการ
ประพฤติ
ความเขาใจ
ทํางาน
2552
22 แหง
4.00
4.10
4.56
เพิ่มขึน้
2553
76 แหง
4.25
4.10
4.56
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 สาขาวิชา เครื่องกล ปการศึกษา 2553

3

ไมมีผล

-

ปรับปรุง

ลดลง

พอใช

ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตาม
ชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร และ
คณิ ต ศาสตร มาใช แ ก ปญ หาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ
สื่ อ สาร ด า นการฟ ง การอ า น การ
เขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช
ความรู แ ละเทคโนโลยี ที่ จํ า เป น ใน
การศึ ก ษาค น คว า และปฏิ บั ติ ง าน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

-

-

ลดลง

3

ลดลง

เพิ่มขึ้น

3

3

ลดลง

เพิ่มขึ้น

3

3

ผูรับผิดชอบ
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ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทํา ในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา

เพิ่มขึ้น

ปรับปรุง

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับ 3 ดี

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

พอใช

ปรับปรุง

ผูรับผิดชอบ
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต มีการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะในระดับสาขาวิชา และรายวิชา โดยให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชนและทองถิ่น โดยมีการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนต ไดจัดทําหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการและ
ปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน และไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาตางๆ
อยางมีคุณภาพเพื่อนําไปสอนจริงแลวนํากลับมาประเมินเพื่อที่จะปรับปรุงใหไดมาตรฐานอยางตัวเนื่อง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 13 มีดังตอไปนี้
แบบบันทึกหลักหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ

ที่

1
2

รายการวิชาชีพสาขางาน

จํานวน
รายวิชาที่เปด
สอน

จํานวนรายวิชาที่
มีการพัฒนา รอยละของรายวิชาที่มี
หลักสูตรฐาน การพัฒนาหลักสูตฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ
สมรรถนะ

ระดับ ปวช.
28
28
100
ระดับ ปวส.
35
35
100
รวมทั้งหมด
63
63
100
แผนกวิชาชางยนตมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลสาขาชางยนต
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต
3. หลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจะเปดตามความตองการของผูเรียน และชุมชนสถานะของ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในปการศึกษา 2552 มีผลการดําเนินงานดังนี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนสาขาวิชา หรือสาขางานทั้งหมดที่เปดสอนใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
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3. จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา หรือแผนการเรียนที่มี
การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เปดสอนใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
โดยพิจารณาจาก
ขอมูลความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน
หลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา หรือแผนการเรียนที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน
รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
รายงานการนําผลการประเมินไปใช
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา หรือแผนการเรียนที่มี
การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เปดสอนใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตที่มีคณ
ุ ภาพ
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 75
รอยละ 60-75
นอยกวารอยละ 60
ซึ่งผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 13 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
คารอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการพัฒนา
สาขางาน
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
1. ยานยนต
0
100
เพิ่มขึ้น
2. เทคนิคยานยนต
0
100
3. หลักสูตรระยะสั้น
0
100
หมายเหตุ
- สาขางานยานยนตระดับ ปวช.
- สาขางานเทคนิคยานยนต ระดับ ปวส.
- หลักสูตรระยะสั้น บุคคลทั่วไป
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ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต ไดสงเสริมใหจัดทําแผนการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3D และไดจัดทํา
โครงการที่ดําเนินไปสูคุณภาพ เชนโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ มีการนิเทศการสอนจากการใช
แผนการสอน และใชวิธีวัดผลประเมินผลอยางหลากหลายเพื่อใหมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนต ไดเก็บขอมูลหลักฐานการจัดทําแผนของแผนกเพื่อสงไปยังฝายวิชาการ
หลักฐานจากการจัดอุปกรณ วัสดุฝก สําหรับการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติจริง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 14 มีดังตอไปนี้
สาขาวิชาชางยนต ไดจดั การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดคุณภาพ โดยไดพจิ ารณาจากขอมูล
ดังตอไปนี้
1. จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ
1.1 ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ
1.2 มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน
1.3 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน
1.4 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู
2. รอยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ
สรุประดับการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ ปการศึกษา 2553
จํานวนรายวิชาที่
เขียนแผนการ
รอยละของรายวิชาที่มกี าร
จํ
า
นวนรายวิ
ช
าที
เ
่
ป
ด
สอน
สาขาวิชาชางยนต
เรียนรูแบบบูรณา เขียนแผนการจัดการเรียนรู
การ
ระดับ ปวช.
7
7
100
ปวช.1
ปวช.2

10

10

100

ปวช.3

11

11

100

ปวส.1

19

19

100

ปวส.2

16

16

100

63

63

100

ระดับ ปวส.

รวม
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาปจจุบัน
3. จํานวนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
4. การปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพของการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาจาก
4.1 ขอมูลที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู
4.2 ขอมูลการนิเทศการสอน
4.3 ขอมูลประเมินคุณภาพการสอน
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของวิชาที่มีการเขียนแผน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
รอยละ 60 – 75 ของรายวิชาที่ นอยกวารอยละ60 ของรายวิชา
มากกวารอยละ 75 ของ
เปดสอน
รายวิชาที่เปดสอน
ที่เปดสอน
ซึ่งผลของการประเมิน แผนกวิชาชางยนตสามารถปฏิบัติ และมีแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการรอยละ..........100..........ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
และผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 14 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ตารางเปรียบเทียบคุณภาพของการจัดการเรียนรู ของแผนกวิชาชางยนต
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
คงที่
65
100
63
100
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ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงคุณภาพของผูสอนในดานตางๆ วาจะเปน ความรู ความสามารถ
ในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดผลและ
การประเมินผล เพื่อนําไปพัฒนาดานการเรียนการสอนตอไป
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตไดจัดทําเครื่องมือที่มีมาตรวัด 5 ระดับ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับความ
พึงใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในรายวิชาที่สอนทุกวิชา เพื่อนํามาประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนตอผูสอน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 15 มีดังตอไปนี้
ซึ่งผลของการประเมิน แผนกวิชาชางยนตสามารถปฏิบัติไดทั้งหมด.........4..........ขอ และมี
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณะการรอยละ...4.09...ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน
3. ความรูความสามารถในการวิชาที่สอน ของผูสอน
4. เทคนิควิธีสอน การใชสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล
ขอมูลประกอบการตัดสิน
1. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในสาขางาน/สาขาวิชา
2. ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนโดยใช
แบบสอบถามที่มีมาตรวัด 5 ระดับ
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล
5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวม 4.00-5.00
โดยรวม 3.5-3.99
โดยรวม 1.00-3.49
และผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 15 อยูในระดับ 3 ดี

พอใช

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเรียนตอผูสอน ของแผนกวิชาชางยนต
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ผลการพัฒนา
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
เพิ่มขึ้น
4
3.55
4
4.09
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ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนกา
สอนอยางเหมาะสม
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตมีความตระหนักถึง งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมาใหแกแผนกเพื่อที่จะ
นําไปจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา อยางเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุด
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตไดเก็บขอมูลจากฝายแผนงานและความรวมมือเกี่ยวกับงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ ของแผนกวิชาชางยนตซึ่งไดรับการจัดสรร ระหวางปลายปงบประมาณ 2553
รวมกับตนปงบประมาณ 2554
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 16 มีดังตอไปนี้
แผนกวิชาชางยนตไดรับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน …462,700… บาท และเมื่อเทียบกับงบดําเนินการคาวัสดุฝกของสถานศึกษา
(…10,153,260…. บาท) คิดเปนรอยละ ……4.55.........
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. งบดําเนินการทั้งหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
3. งบประมาณที่ (สถานศึกษา)แผนกวิชาชางยนตจดั ซื้อวัสดุฝกอุปกรณสาํ หรับจัดการเรียนใน
แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของงบประมาณที่ (สถานศึกษา)แผนกวิชาชางยนตจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับ
จัดการเรียนในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของงบประมาณที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับ
จัดการเรียนตองบดําเนินการทั้งหมด
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 15 ของ
รอยละ 10 – 15 ของ
นอยกวารอยละ 10 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด
งบดําเนินการทั้งหมด
งบดําเนินการทั้งหมด
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 16 อยูในระดับ

ดี

พอใช 3 ปรับปรุง

75
ผลการพัฒนา
งบประมาณ
งบดําเนินการวัสดุฝกทั้งหมด
งบวัสดุฝกที่แผนกวิชาไดรับ

ปการศึกษา 2552
จํานวนเงิน
รอยละ
(บาท)
9,575,000
100
1,656,250
17.29

ปการศึกษา 2553
จํานวนเงิน
รอยละ
(บาท)
10,153,260
100
462,700
4.55

ผลการ
พัฒนา
ลดลง
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ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงความเหมาะสมในการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบ
คอมพิวเตอร อีกทั้งจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพื่อใชใน
การเรียนการสอนแตละหลักสูตร และวิชา
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกชางยนตไดมีการเก็บขอมูลจากการจัดตารางสอนวิชาที่มีการใชเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งใน
ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. โดยมีตารางเวลาเรียนที่เขาไปใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หลักฐานขอมูลเชิงประจักษจํานวนเครื่อง จํานวนผูใชเครื่องจากรายชื่อนักศึกษาแตละหองที่เขาไปใช
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 17 มีดังตอไปนี้
สาขาวิชาชางยนต

จํานวน
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร

จํานวนเครื่อง
จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรตอ จํานวนผูเรียน คอมพิวเตอรตอ
จํานวนผูเ รียน
หอง

ระดับ ปวช.
ปวช.1

-

-

-

-

ปวช.2

2

120

140

-

ปวช.3

-

-

-

-

ปวส.1

-

-

-

-

ปวส.2

-

-

-

-

รวม

2

120

140

1.16 : 1

ระดับ ปวส.

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนหองและตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ หอง
4. จํานวนผูเรียนในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตร
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
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5. จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ขอมูลประกอบการตัดสิน
จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผูเรียน : คอมพิวเตอร
ผูเรียน : คอมพิวเตอร
ผูเรียน : คอมพิวเตอร
3 คนขึ้นไป : 1 เครื่อง
1 คน : 1 เครื่อง
2 คน : 1 เครื่อง
ในปการศึกษา 2553 แผนกวิชาชางยนต มีระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนของ
แผนกวิชาชางยนตและในรายวิชาคอมพิวเตอร จํานวนทัง้ สิ้น......120....... เครื่อง
ดังนั้น จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช
คอมพิวเตอร (ผูเรียน : คอมพิวเตอร) .....1.16 : 1............ (จํานวนผูเรียนทั้งหมดเทากับ …140…..คน)
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 17 อยูในระดับ ดี 3 พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวนผูเรียน
จํานวนเครื่อง
จํานวนผูเรียน
จํานวนเครื่อง
ผลการพัฒนา
ทั้งหมด (คน)
คอมพิวเตอร
ทั้งหมด (คน)
คอมพิวเตอร
140
120
อัตราสวนผูเรียน : คอมพิวเตอร
อัตราสวนผูเรียน : คอมพิวเตอร
คงที่
1.16 : 1
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ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดการเรียน การสอน สิ่งอํานวยความ
สะดวกของอาคารเรียน สภาพสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองและเอื้อตอการเรียนรู
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตไดรวบรวมขอมูลหลักฐานขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการจัดอาคารเรียน
หองเรียน โรงฝกงาน พื้นที่ฝกงาน จากงานอาคารสถานที่ และตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกงาน ของแผนกวิชาชางยนต และจากการสัมภาษณผูสอนและผูเรียนเกี่ยวกับการจัด
อาคารเรียน หองเรียน ปองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกงานรวมทั้งความทันสมัย วาเอื้อประโยชนตอ
การเรียนการสอนมากนอยเพียงใด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 18 มีดังตอไปนี้
การวางแผนการใช การใชหองเรียนตาม
การติดตามผล การปรับปรุง
สาขาวิชาชางยนต
หองเรียน
ตารางการใช
ปวช.
มี
มี
ไมมี
มี
ปวส.
มี
มี
ไมมี
มี
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบตั ิการ โรงฝกงาน และพืน้ ทีป่ ฏิบัติ
2. ตารางการใชหอ งเรียน หองปฏิบัติการ โรงงานของแผนกชางยนต
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน พื้นที่ฝก ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจาก
3.1 มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัตงิ าน โรงฝกงาน และพืน้ ที่ปฏิบัติงาน
3.2 มีการใชหองเรียน หองปฏิบตั ิงาน โรงฝกงาน และพืน้ ทีป่ ฏิบัติงานตามตารางที่วาง
ไว
3.3 มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติงาน โรงฝกงาน และพื้นที่ฝก
ปฏิบัติงาน
3.4 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรังหองเรียน หองปฏิบัติงาน โรงฝกงาน
และพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
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ขอมูลประกอบการตัดสิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดการเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบัติงาน โรงฝกงาน
และพื้นที่ปฏิบตั ิงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจาก ขอ 3.1-3.4
เกณฑการตัดสินองคประกอบ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปฏิบัติทุกขอ
ปฏิบัติขอ 1 – 3
ปฏิบัติขอ 1 – 2
ผลการประเมินของแผนกวิชาชางยนตในตัวบงชี้ที่ 18 อยูในระดับ ดี 3 พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ผลการพัฒนา
จํานวนขอที่ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ

จํานวนขอที่ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ

2 ขอ

ปรับปรุง

3 ขอ

พอใช

เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยาบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงู สุด
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตไดตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยาบริการของแผนก ไดแก
หองอินเตอรเน็ต ระบบสืบคน มุมวิชาการที่เก็บเอกสารตําราตางๆ ของแผนกวิชาชางยนต ที่สามารถ
รองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคมและนักเรียนแผนกวิชาชางยนตที่เพียงพอและเหมาะสม
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช าชา งยนต ดํ า เนิ น การเก็บ ข อมู ล การใช ศูน ย วิทยาบริ ก าร โดยนํา ข อมู ล การใช ง าน
ดังกลาวจากงานหองสมุด และตารางลงชื่อเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตของแผนก และจากการสังเกต
ศูนยวิทยบริการในเรื่อง ระบบสืบคน สื่อบริการที่หลากหลาย ที่สามารถรองรับและใหบริการแกชุมชน
และสังคมได
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 19 มีดังตอไปนี้
สาขาวิชาชางยนต
ปวช.
ปวส.

จํานวนครุภัณฑ
และสื่อมี
หลากหลาย
มี
มี

มีระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

รองรับการบริการ
แกชุมชน

มีการประเมิน
คุณภาพใหบริการ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ศูนยวิทยบริการที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก
1. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่ใชในศูนยวทิ ยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย และขอมูลการใช
งาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน
3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชมุ ชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ
ขอมูลประกอบการตัดสิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ โดยพิจารณาจาก ขอ 1-4
เกณฑการตัดสินองคประกอบ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปฏิบัติทุกขอ
ปฏิบัติขอ 1 – 3
ปฏิบัติขอ 1 – 2
ผลการประเมินของแผนกวิชาชางยนตในตัวบงชี่ที่ 19 อยูในระดับ 3 ดี

พอใช

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
ตารางเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวทิ ยาบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุดของแผนกวิชาชางยนต
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ผลการพัฒนา
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
เพิ่มขึ้น
1
25
4
100
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ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตมีแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน
และพิจารณาวามีความเหมาะสมในการใชงาน มีความทันสมัยมากนอยเพียงใด รวมทั้งประสิทธิภาพ ได
อยางเหมาะสม เชน มีการจัดทําโครงการซอมแซมครุภัณฑประจําป แบบรายงานการซอมบํารุง เปนตน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตเก็บขอมูลจากหลักฐานจํานวนครุภัณฑ อุปกรณที่มีอยู แลวนํามา
เปรียบเทียบเกณฑตวั บงชี้เกีย่ วกับการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ วาอยูใ นสภาพดี มี
ความเพียงพอ ทันสมัยหรือไม และใชผลการประเมินความพึงพอใจ/ความพอพียง/ความเหมาะสมของ
ครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ที่ใช
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 20 มีดังตอไปนี้
ตารางแสดงในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ ปการศึกษา 2553
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ผลการ
มีการปรับปรุง
ครุภัณฑ ฯ ครุภัณฑ ฯ ครุภัณฑ ประเมิน
โดยใชการ
สาขาวิชาชางยนต
อยูในสภาพ มีความ ฯ มีความ ความพึง
ประเมิน
ใชงานไดดี เพียงพอ ทันสมัย
พอใจ
ปวช.
3
3
3
3
3
ปวส.
3
3
3
3
3
ขอมูลประกอบการพิจารณา
สถานศึกษาจะตองดําเนินการและมีขอมูลที่บงชี้คุณภาพ ดังนี้
ขอมูลประกอบการตัดสิน
1. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพทีใ่ ชงานไดดี
2. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และ
เครื่องมือตางๆ ที่ใช
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน
ขอมูลประกอบการตัดสิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณ
ั ฑ และอุปกรณ โดยพิจารณาจาก ขอ 1-4
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เกณฑการตัดสินองคประกอบ
ดี
ปฏิบัติทุกขอ

พอใช
ปฏิบัติขอ 1 – 4

ปรับปรุง
ปฏิบัติขอ 1 – 3

ผลการประเมินของแผนกวิชาชางยนตในตัวบงชี่ที่ 20 อยูในระดับที่ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ตารางเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณของแผนกวิชาชาง
ยนต
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ผลการพัฒนา
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
เพิ่มขึ้น
1
25
5
100
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มีสถานที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนฯ

มีบันทึกการตรวจสภาพ และบํารุงรักษา

-

มี

มี

มี

มี

มี

มี

-

มี

มี

มี

มี

มี

มีขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

มีปายแสดงขั้นตอนการใชอุปกรณ ฯ

มี

h มีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ

มีอุปกรณปองกันอัคคีภัย

ปวช.
ปวส.

มีระบบสัญญาณเตือนภัย

สาขาวิชาชางยนต

มีปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย

ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อ
ตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตจัดใหมีระบบความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก
เชน การใช เครื่องเครื่องจักร แสงสวาง พื้นที่หองเรียน และระบบปองกันภัยตางๆ ที่เอื้อประโยชนตอ
การเรียนการสอนมากที่สุด
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตไดดําเนินการ รวบรวมขอมูล ซึ่งเปนหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับความ
ปลอดภั ย ในจุ ด อั น ตรายต า งๆ เช น ป า ยเตื อ น สั ญ ญาณเตื อ น ป า ยแสดงขั้ น ตอนการใช เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรเปนตน บันทึกการตรวจสภาพและการบํารุงรักษา อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร สถิตการเกิด
อุบัติเหตุ และนําไปพิจารณาจากองคประกอบของตัวบงชี้
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 21 มีดังตอไปนี้

มี

-

มี

-

ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของ (สาขางาน) พื้นที่หองที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ
แผนกวิชาชางยนตพจิ ารณาจากประเด็นดังตอไปนี้
1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภยั
3. ปายแสดงขั้นตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
4. สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
5. อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพืน้ ทีน่ อกเหนือจากหองพยาบาล
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6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
7. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
8. ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุ
เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 70

พอใช
รอยละ 60 – 69

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60

ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 21 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จํานวนหอง และคารอยละของหอง จํานวนหอง และคารอยละของหอง
ที่มีการจัดระบบความปลอดภัย
ที่มีการจัดระบบความปลอดภัย
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวนหอง
รอยละ
จํานวนหอง
รอยละ
29
65
29
77.77
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต ตระหนักถึงบุคลากรภายในแผนกใหไดรับการพัฒนาตามหนาที่รับผิดชอบ
โดยดําเนินโครงการกิจกรรมตางๆ เชนโครงการทัศนะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มวิทยาฐานะ
เปนตน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตไดรวบรวมหลักฐานจากคําสั่งปฏิบัติหนาที่ราชการในการสงบุคลากรของ
แผนกวิชาชางยนตไปอบรมประชุมสัมมนา ในหนวยงานตางทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 22 มีดังตอไปนี้
ตารางพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2553
หมายเหตุ : ใหสรุปจํานวนครั้ง และจํานวนชัว่ โมงการพัฒนาของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
การพัฒนา เชน การอบรม การประชุม สัมมนา ฯลฯ
รายชื่อบุคลากร
จํานวน จํานวนชั่วโมง
หมายเหตุ
ครั้ง
รวม
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
นายดวงจันทร วงศษา
1
32
นายธีรยุทธ ศรีรินทร
2
20
นายจตุเมธ ดวงจันทร
5
40
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
3. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรบั การพัฒนาของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชาง
ยนต
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ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนภายใน (สถานศึกษา แผนกวิชาชางยนตที่ไดรับการ
พัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดังนั้น บุคลากรไดพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบคิดเปนจํานวน........10......คน คิดเปนรอยละ…
37.03…ของบุคลากรทั้งหมด
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 89
รอยละ 75 – 89
นอยกวารอยละ 75
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 22 อยูในระดับ ดี พอใช 3 ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2552 การพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2553
ผลการพัฒนา
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
10
34.48
10
37.03
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิ ช าช า งยนต ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการระดมทรั พ ยากร บุ ค คล เงิ น เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยจัดโครงการ กิจกรรม และเชิญผูเชี่ยวชาญมาให
ความรูแกผูเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนรูของแผนกวิชาชางยนตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกชางยนต ไดทําการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในปการศึกษา 2553
จึงไดมีการขอการสนับสนุนอุปกรณจากหนวยงานตางทุกๆปเปนประจํา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ท2ี่ 3 มีดังตอไปนี้
ตารางรายชื่อหนวยงานที่สนับสนุนตอแผนกชางยนต
ที่
ชื่อหนวยงานที่ใหการสนับสนุน
จํานวนครั้ง/ปริมาณ
ทรัพยากร
1 ราน ก.พัฒนาศิลป
1
2 รานรวมอะไหล
1
3 สหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
3
4 ชมรมผูปกครองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
1
5 ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
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. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่น ๆ ภายใน (สถานศึกษา)
แผนกวิชาชางยนต
3. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่น ๆ จากสถาบันทาง
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
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4. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่น ๆ จากสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ขอมูลประกอบการตัดสิน
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
(สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
ภายนอก มากกวา 25 ครั้ง ภายนอก 20-24ครั้ง
ภายนอก นอยกวา 20 ครั้ง
ขึ้นไป
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 23 อยูในระดับ
ผลการพัฒนา
จํานวนครั้งของการระดม
ทรัพยากร ในปการศึกษา 2552
6 ครั้ง

ดี

พอใช 3 ปรับปรุง

จํานวนครั้งของการระดม
ทรัพยากร ในปการศึกษา 2553
12 ครั้ง

ผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตใหความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
เรียนการสอน การฝกวิชาชีพ ในระบบปกติและทวิภาคี เพื่อฝกใหผูเรียนมีทักษะวิชาชีพ ความชํานาญ
และใหมีความพรอมที่จะไปปฏิบัติงานจริง
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชายนตไดดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสารที่ทางแผนกฯสงผูเรียนเขารวมฝกงานใน
สถานประกอบการ และขอมูลสถานประกอบการที่ใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีและปกติ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 24 มีดังตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับ แผนกวิชาชางยนต
ปการศึกษา 2553
รายละเอียดการรวมจัดการศึกษา
ลําดับ
หนวยงานที่รว มจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ระบบปกติ จํานวนครั้ง
คารปารคเซอรวิส
2
1
3
เคชอป
2
2
3
เจเคออโตเซอรวิส
3
1
3
เจริญมอเตอร
3
4
3
3
5
เจริญมอเตอรเบนซ
1
3
ซูปบริการ
2
6
3
ดี๋เทอรโบ
2
7
3
ทีจีเทคนิคแกส
2
8
3
ทีเจออโตเซอรวิส
2
9
3
ธีรพงษเซอรวิส
2
10
3
11
บ.เขตลานนา(ซูซุกิ)
1
3
บ.ชนะศิลปมอเตอร
12
1
3
บ.ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด
13
5
3
บ.เชียงแสงฮอนดาออโตโมบิล
14
5
3
บ.เชียงใหมสวีเดนมอเตอร
15
1
3

91
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

บ.โตโยตาเชียงใหม
บ.โตโยตานครพิงค จํากัด
บ.โตโยตาลานนา
บ.ท ทวีเอ็นจิเนียริ่ง
บ.ไทยยานยนต
บ.ธารา จํากัด (เจริญเมือง)
บ.ธารา จํากัด (สนง.ใหญ)
บ.ธารา จํากัด (สนามบิน)
บ.นอรทวิลล
บ.นิธิบูรณออโตเชลล
บ.นิมซีเส็งขนสง
บ.นิยมพานิชย(จักรยานยนต)
บ.เปรมประชาขนสง
บ.พงษโชตนาการยาง
บ.พิงคนครเซลแอนดเซอรวสิ
บ.ยนตรกิจเซอรวิส
บ.วิริยะมาสดา
บ.สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด
บ.สยามนิสสันนอรทเวฟ
บ.สหพานิช ฮอนดา
บ.แสงชัยมอเตอรเซลส จํากัด
บ.อเมริกันมอเตอรฟอรดเชียงใหม
บ.อีซูซุเชียงใหมเซลส จํากัด
บีอารอะหลั่ยยนต
ป.เฮงสวัสดิ์
ประทีปกลการ
ปรีชายนต
เปยกอะไหลยนต
พ.ศูนยแหนบ

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

1
5
5
1
1
5
5
5
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
2
2
3
2
2
2
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

พรเซอรวิส
พัฒนาเซอรวสิ
มนตรี
มิวสิคซาวด
ราน แอรโชคอัพ
รุงทิราบริการ
ลีดเดอรเชียงใหม
วัฒนคันคลอง
วีเซอรวิส
วีพีออโตเทค
ศริการชาง
ศรีวิรัตนการาจ
ศิริไดนาโม
สมานยนต
สรวิชญเซอรวิส
สหพานิชย(จักรยานยนต)
สันติสุขเซอรวิส
สายเหนือเซอรวิส
สุขเกษม
หจก. สายเหนือการยาง
ออดบริการ
อํานวยมอเตอรแอร
อู ปานเซอรวสิ
อู โปรเซอรวิส
อู ฟูเซอรวิส
อู ออโตอิเล็กทริค
อู เอออโตเซอรวิส
อูซูปเปอรฮีโน
อูวิทยาการชาง

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
3
2
3
1
1
1
1
1
5
5
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เอการชาง
2
74
3
เอเซียการยาง
2
75
3
เฮงฮวด
2
76
3
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการ ที่จัดการศึกษารวมกับ
(สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
3. รายชื่อสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ และจัดการศึกษารวมกับ (สถานศึกษา) ทั้ง
แผนกวิชาชางยนตในระบบทวิภาคี และ/หรือระบบปกติ
ขอมูลประกอบการตัดสิน
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับ (สถานศึกษา แผนกวิชาชางยนต จัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และ/หรือระบบปกติ
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
มากกวา 20 แหง
15-19 แหง
นอยกวา 15 แหง
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 24 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จํานวนสถานประกอบการ จํานวนสถานประกอบการ
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
57 แหง
76 แหง
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตตระหนักในการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับสาขางานของผูเรียนจากสถานประกอบการ หนวยงาน
ตางๆ ชุมชนและทองถิ่นที่อยูนอกสถานศึกษา มาใหความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตดําเนินการจัดเก็บขอมูล จํานวนชั่วโมงการสอน การบรรยายของผูเชี่ยวชาญ
เอกสารการติดตอเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ มารวมในการพัฒนาผูเรียนของแผนกวิชาชางกลโรงงาน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 25 มีดังตอไปนี้
สรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
สาขาวิชาชางยนต

จํานวนวิทยากร

จํานวนชั่วโมงที่
ใหความรู

หนวยงานของวิทยากร

ปวช.
ปวส.

2
2

8
8

บริษัท YAHAMA
บริษัท YAHAMA

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนสาขาที่เปดสอน
2. จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชียวชาญ ผูทรงคุณวุติ หรือภูมปิ ญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน ตอแผนกชางยนต
3. จํานวนสาขาที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน – ชั่วโมงตอ
ภาคเรียนขึน้ ไป
4. รอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเชีย่ วชาญรวมในการพัฒนาผูเรียนในแผนกวิชาชางยนต
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของสาขางานที่มีการจัดหาผูเชีย่ วชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียนตั้งแต 2 คน-ชั่วโมงตอ
ภาคเรียนขึน้ ไป
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 89
รอยละ 75 – 89
นอยกวารอยละ 75
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 25 อยูในระดับ 3 ดี

พอใช

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
จํานวนคน-ชั่วโมง ปการศึกษา
2552
จํานวน
รอยละสาขา
งาน
ไมมี
00.00

จํานวนคน-ชั่วโมง ปการศึกษา
2553
จํานวน
รอยละสาขา
งาน
4
100

ผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต จัดหาผูสอนที่เปนขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ที่มีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพ ซึ่งทางแผนกไดมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการสอน ตามจํานวนสาขาวิชา สาขางาน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช าช า งยนต ได ดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ครู ผู ส อนที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างวิ ช าชี พ จาก
หลักฐานอัตรากําลังประจําป การมอบหมายงานใหกับผูสอน ตารางสอนรายบุคคล
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 26 มีดังตอไปนี้
ตารางแสดงอัตราสวนของผูส อนประจําที่มีคุณวุฒิดา นวิชาชีพตอผูเรียน
จํานวนผูเรียน จํานวนครูผูสอนประจําที่มี
อัตราสวน
สาขางาน
ทั้งหมด
คุณวุฒิทางวิชาชีพ
ผูสอน : ผูเรียน
1. สาขางานยานยนต(ปวช.)
461
27
1 : 17.07
2. สาขางานเทคนิคยานยนต (ปวส.)
418
27
1 : 15.48
หมายเหตุ ครูผูสอนบางคนจะสอนทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
3. จํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
4. จํานวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
5. อัตราสวนผูสอนประจําที่มคี ุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตลาขาวิชา/สาขางาน
6. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่ผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑผูสอน
1 คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของสาขาวิชา/สาขางานผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเ รียน ตามเกณฑ ผูสอน
1 คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
ดังนั้น สาขางานที่มีอัตราสวนครูผูสอนคุณวุฒิทางวิชาชีพ 1 คน : ผูเรียนไมเกิน 35 คน
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 89
รอยละ 75 – 89
นอยกวารอยละ 75
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 26 อยูในระดับ 3 ดี

พอใช

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
ระดับ
ปวช.
ปวส.

ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ผูสอน : ผูเรียน ผลการประเมิน ผูสอน : ผูเรียน ผลการประเมิน
1 : 14.17
ดี
1 : 17.07
ดี
1 : 10.66
ดี
1 : 15.48
ดี

ผลการพัฒนา
คงที่
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ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตจดั หาผูสอนที่เปนขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ที่มีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพ ซึง่ ทางแผนกไดมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการสอน ตามจํานวนสาขาวิชา สาขางาน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตเก็บขอมูลจากงานทะเบียน นําอัตราสวนระหวางจํานวนผูเรียนที่เขามาเรียน
ในแผนกวิชาชางยนตทั้งหมดในปการศึกษา 2553 มาคิดหาอัตราสวนของครูผูสอน ทั้งหมดของแผนก
วิชาชางยนต
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 27 มีดังตอไปนี้
ที่
รายการ
จํานวน
1 จํานวนผูเรียนทั้งหมดใน แผนกวิชาชางยนต
885
2 จํานวนผูสอนประจําทั้งหมดใน แผนกวิชาชางยนต
27
อัตราสวนของครูผูสอน : ผูเรียน
1 : 32.77
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
3. จํานวนผูสอนประจําทั้งหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
ขอมูลประกอบการตัดสิน
อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเ รียนทั้งหมดของสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผูสอน 1 คน
ผูสอน 1 คน
ผูสอน 1 คน
ตอผูเรียนนอยกวา 25 คน
ตอผูเรียน 25 - 30 คน
ตอผูเรียนมากกวา 30 คน
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 27 อยูในระดับ ดี พอใช 3 ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ผลการพัฒนา
อัตราสวนผูสอน : ผูเรียน อัตราสวนผูสอน : ผูเรียน
เพิ่มขึ้น
1 : 25.27
1 : 32.77
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ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ
ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และ
อุปกรณ
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบงชี้ที่ 21 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบงชี้ที่ 22 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ

เพิ่มขึ้น
คงที่

3
3

เพิ่มขึ้น

3

ลดลง

ปรับปรุง

พอใช

ดี

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 สาขาวิชาเครื่องกล ปการศึกษา 2553
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ
ประเมิน

3

คงที่

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3
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ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 25 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิ าน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

3

เพิ่มขึ้น

3

คงที่

3

เพิ่มขึ้น

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับ 3 ดี

ปรับปรุง

เพิ่มขึ้น

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

3
พอใช

ปรับปรุง

ผูรับผิดชอบ
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครัง้ ของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตไดตระหนักถึงการจัดใหนักเรียนทุกคนของแผนกวิชาชางยนตทั้งกลุม และ
ห อง ได พ บอาจารย ที่ ปรึ ก ษาเพื่ อดู แ ลและติ ด ตามใหคํา ปรึก ษาแนะนํ า เกี่ ย วกั บ การเรี ย นและความ
ประพฤติอยางตอเนื่องจนจบการศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตดําเนินการเก็บขอมูลการพบที่ปรึกษาจากกิจกรรมหนาเสาธงซึ่งทางวิทยาลัย
ไดจัดวันใหครูที่ปรึกษาไดพบใหคําปรึกษาแผนกเรียนในตอนเชากอนเขาเรียน และหลักฐานการพบที่
ปรึกษาจากชั่วโมง Home Room เพื่อแจงขอมูลและใหคําปรึกษาแกผูเรียน
แบบสรุปจํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาของ ปการศึกษา 2553
จํานวนครั้งที่พบผูเรียน จํานวนครั้งที่พบผูเรียน
แผนกชางยนต
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1

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

หมายเหตุ

-

20

รวมทุกหอง

-

30

รวมทุกหอง

-

35

รวมทุกหอง

-

50

รวมทุกหอง

-

35

รวมทุกหอง

0

170

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. แผน/เอกสาร/รายงาน การจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
ขอมูลประกอบการตัดสิน
จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวา 25 ครั้งตอป
20 – 25 ครั้งตอป
นอยกวา 20 ครั้งตอป
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ดังนั้น จํานวนครั้งที่ผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษาตอป เฉลีย่ เทากับ.......5.......ครั้ง
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 28 อยูในระดับ ดี
พอใช 3 ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ผลการพัฒนา
5.46 ครั้งตอป
5 ครั้งตอป
ลดลง
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ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงปญหายาเสพติด ภายในสถานศึกษาซึ่งไดจัดใหมีการตรวจสาร
เสพติด สิ่งเสพติดรายแรง ใหกับผูเรียนทุกป หรือผูเรียนที่เขาขายติดยาเสพติดนํามาสุมตรวจ เพื่อเปน
การปองกันและชวยแกไขปญหาเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตไดทําการเก็บหลักฐานจากจํานวนผูเขารับการตรวจสารเสพติดของแผนก
วิชาชางกลโรงงาน ซึ่งเปนรายงานรายบุคคล จากงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 29 มีดังตอไปนี้
สาขาวิชาชางยนต
ระดับ ปวช.
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ระดับ ปวส.
ปวส.1
ปวส.2

จํานวน
ผูเรียน

จํานวนผูที่ตรวจ
สารเสพติด

คิดเปน
รอยละ

188
121
130

172
109
127

91.48
90.08
97.69

165
173

161
139

97.57
80.34

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
3. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจสารเสพติด
4. รายงานผลการตรวจแตละครั้ง
ขอมูลประกอบการตัดสิน
จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา
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เกณฑการตัดสิน
ดี
1 ครั้งตอป หรือมากกวา
และจํานวนผูเรียนที่ไดรับ
การตรวจ มากกวารอยละ
90

พอใช
1 ครั้งตอป หรือมากกวา
และจํานวนผูเรียนที่ไดรับ
การตรวจ รอยละ 80 – 90

ปรับปรุง
1 ครั้งตอป หรือมากกวา
และจํานวนผูเรียนที่ไดรับ
การตรวจ นอยกวารอยละ
80

ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 29 อยูในระดับ 3 ดี พอใช
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
1 ครั้งตอป และจํานวน
1 ครั้งตอป และจํานวน
ผูเรียนที่ไดรับการตรวจ รอย ผูเรียนที่ไดรับการตรวจ รอย
ละ 82.31
ละ 91.11

ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับปญหาผูเรียนที่ออกกลางคันไมวาจะเปนสาเหตุ
โดยการลาออก การพนสภาพการเปนนักศึกษา ซึ่งไดจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ขึ้นเพื่อใหคําชี้แนะและ
ใหคําปรึกษาแกผูเรียน เพื่อเปนการแกปญหานักเรียนออกกลางคัน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตไดเก็บหลักฐานการรายงานการออกกลางคันของผูเรียน จากงานทะเบียน
และงานปกครอง โดยนํามาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาที่ลงทะเบียนกับผูเรียนที่ออกกลางคัน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 30 มีดังตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
สาขางาน
ระดับ ปวช.
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ระดับ ปวส.
ปวส.1
ปวส.2

จํานวนผูเรียน
แรกเขา

จํานวนผูเรียน
ปจจุบัน

จํานวนผูเรียนที่
ออกกลางคัน

คิดเปนรอยละ

188
140
139

155
121
130

33
19
9

17.55
13.57
6.47

205
185
รวม

165
173

40
12

19.51
6.48
12.72

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนแรกเขาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน แตละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชัน้ ป
3. จํานวนผูเรียนปจจุบันแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ทุกชั้นป
4. จํานวนผูเรียนแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน ทุกชั้นป ที่ออกกลางคัน
และสาเหตุการออกทุกชั้นป
5. รอยละของผูเรียนที่ออก กลางคันในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน
ทุกชั้นป
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของผูเรียนทั้งหมดทีอ่ อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
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เกณฑการตัดสิน
ดี
นอยกวารอยละ 31

พอใช
รอยละ 31 – 40

ปรับปรุง
มากกวารอยละ 40

ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 30 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จํานวนผูเรียน ปการศึกษา 2552 จํานวนผูเรียน ปการศึกษา 2553
ผลการ
ระดับชั้น
ออก รอยละ
ออก
รอยละ
พัฒนา
แรกเขา
แรกเขา
กลางคัน ที่ออก
กลางคัน ที่ออก
ปวช. ปท1ี่
159
11
6.91
188
33
17.55
ปวช. ปที่ 2
146
1
0.68
140
19
13.57
ปวช. ปที่ 3
133
1
0.75
139
9
6.47
ปวส. ปที่ 1
161
12
7.45
205
40
19.51
ปวส. ปที่ 2
143
1
0.69
185
12
6.48
รวม
742
26
3.50
885
113
12.76 เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต ตระหนัก ถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมเสริมหลัก สูตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม รวมทั้งบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขางาน โดยจัดกิจกรรมโครงการตางๆ เชน กิจกรรม อชท. แผนก
โครงการคายอาสาพัฒนา งานกีฬา งานทําบุญแผนก งานวันเด็กเปนตน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตไดเก็บหลักฐานเอกสาร แผนงาน โครงการ แบบสรุปโครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และสงเสริมบุคลิกภาพ มนุษย
สัมพันธ ซึ่งจะมีการประเมินจากการเช็คชื่อของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 31 มีดังตอไปนี้
ตารางสรุปกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ปการศึกษา 2553
การจัดกิจกรรม
สาขาวิชาชางยนต

ระดับ ปวช.
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ระดับ ปวส.
ปวส.1
ปวส.2

รอยละของสาขา
รวมจํานวน
งานที่มีกิจกรรม
กิจกรรม
ครบ 3 ประเภท

ดานวิชาการ

ดานคุณธรรม
จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม

ดานบุคลิกภาพ
และมนุษย
สัมพันธ

1
1
1

6
6
6

-

7
7
7

66.6
66.6
66.6

1
1

6
6

-

7
7

66.6
66.6

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
3. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรมดังตอไปนี้
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3.1 กิจกรรมทีส่ งเสริมวิชาการ
3.2 กิจกรรมทีส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
3.3 กิจกรรมทีส่ งเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
4. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3
ประเภทกิจกรรม
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 80
รอยละ 75 – 80
นอยกวารอยละ 75
ดังนั้น แผนกวิชาชางยนต มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภท
จํานวน...2....สาขางาน คิดเปนรอยละ......66.66.....ของสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 31 อยูในระดับ
ผลการพัฒนา
สาขางาน
1. ยานยนต
2. เทคนิคยาน
ยนต
3. สิ่งแวดลอม

ดี

พอใช 3 ปรับปรุง

จํานวนกิจกรรม ปการศึกษา 2552
จํานวนกิจกรรม ปการศึกษา 2553
วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ รวม วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ รวม
1
4
5
1
6
7
1

5

-

6

1

6

-

7

1

5

-

6

-

-

-

-

ผลการ
พัฒนา
เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงความสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมทั้งที่จัดภายในและภายนอก
สถนศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตดําเนินการรวบรวมขอมูล จากหลักฐาน เอกสาร แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม จากผูรับผิดชอบโครงการ และผูเรียนที่เขารวมโครงการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 32 มีดังตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท
การจัดกิจกรรม
สาขาวิชาชางยนต
ระดับ ปวช.
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ระดับ ปวส.
ปวส.1
ปวส.2

ดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี

ดานการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

1
1
1

4
4
4

5
5
5

1
1

4
4

5
5

รวมจํานวนกิจกรรม

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
3. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภท
กิจกรรม ตอไปนี้ กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวฒ
ั นาธรรมและประเพณี
4. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม
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ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภท
กิจกรรม
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 80
รอยละ 75 – 80
นอยกวารอยละ 75
ดังนั้น แผนกวิชาชางยนตไดจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ทัง้ 2 ประเภท
กิจกรรม มีจํานวน........2......สาขางาน คิดเปนรอยละ............100..............ของจํานวนสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 32 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวน
จํานวนโครงการ/
จํานวน
จํานวนโครงการ/
โครงการ/ กิจกรรมสงเสริม โครงการ/ กิจกรรมสงเสริม
กิจกรรม
อนุรักษและทํานุ
กิจกรรม
อนุรักษและทํานุ
สาขางาน
สงเสริม
บํารุง
สงเสริม
บํารุง
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ธรรมชาติและ และประเพณี ธรรมชาติและ และประเพณี
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
1. ยานยนต
1
4
1
4
2. เทคนิคยาน
1
4
1
4
ยนต
3. สิ่งแวดลอม
1
4
-

ผลการพัฒนา

คงที่
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 สาขาวิชา ปการศึกษา 2553

ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารย
ที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสาร
เสพติดใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3

เพิ่มขึ้น

3

คงที่

3

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับ 3 ดี

ปรับปรุง

ลดลง

พอใช

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

ผลการ
ประเมิน

พอใช

ปรับปรุง

ผูรับผิด
ชอบ
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนต ตระหนักถึงความสําคัญในการบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการ
แกชุมชน เพื่อใหความรูและคําแนะนํารวมทั้งบริการและฝกทักษะวิชาชีพแกผูเรียน และนําไปประกอบ
อาชีพของประชาชน และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชาใหเขากับบริการของชุมชน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตดําเนินการรวบรวมขอมูล จากหลักฐาน เอกสาร แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการโครงการ และการใหบริการประชาชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพ เชนโครงการรวมดวยชวยประชาชน โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการ PTT TUNE UP
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 33 มีดังตอไปนี้
ตารางรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่ไดดําเนินการ
ที่

1.
2.
3.
4.

รายการกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพฯ

โครงการตรวจรถกอนใชปลอดภัยแนนอน
โครงการรวมดวยชวยประชาชน
โครงการศูนยซอมสรางชุมชน
โครงการ PTT ENERGY TUNE UP

สถานที่จัดกิจกรรม

ขนสงหนองหอย
ปม PTT สารภี
ปม PTT แมโจ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการ และจํานวนครั้งที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้งในการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ใหบิการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น และกิจกรร/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
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ขอมูลประกอบการตัดสิน
จํานวนของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
เกณฑการตัดสิน
ขอมูลประกอบการตัดสิน
เกณฑการตัดสิน
จํานวนของกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู
ดี ตั้งแต 4 กิจกรรม/โครงการขึ้นไป
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และ
พอใช 2-3 กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม/โครงการ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ดังนั้น แผนกวิชาชางยนตไดจัดกิจกรรมโครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ในระดับ ปวช. จํานวน............4.............กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมโครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ในระดับ ปวส. จํานวน
............4............กิจกรรม/โครงการ
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 33 อยูในระดับ 3 ดี
พอใช
ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
กิจกรรม/
กิจกรรม/
โครงการที่
โครงการที่
กิจกรรม/
กิจกรรม/
ใหบริการ
ใหบริการ
โครงการฝก
โครงการฝก
ผลการพัฒนา
วิชาชีพและ
วิชาชีพและ
ทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาชีพ
เพื่อการ
เพื่อการ
สงเสริมความรู
สงเสริมความรู
ในการพัฒนา ประกอบอาชีพ ในการพัฒนา ประกอบอาชีพ
ชุมชนและ
ชุมชนและ
ของประชาชน
ของประชาชน
ทองถิ่น
ทองถิ่น
2
4
4
4
เพิ่มขึน้
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ตัวบงชี้ที่ 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตตระหนักถึงการใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาชีพ ที่
ไดรับการจัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงานอื่น ตองบดําเนินการ
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนต ใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาชีพ ที่ไดรับการ
จัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงานอื่น ในจากจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใชใหบริการแกประชาชน
ที่มาขอใชบริการ ในโครงการชวยเหลือประชาชน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 34 มีดังตอไปนี้
1. งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากับ......... 10,153,260.............บาท
2. งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ.............-....................บาท
3. งบประมาณทีใ่ ชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการฯ เทากับ.........-.........บาท คิดเปนรอยละ........-........
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. งบประมาณทีใ่ ชในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตใชจริง
3. งบประมาณที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตไดรับจากตนสังกัด ไมรวมงบลงทุน
4. งบประมาณที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตไดรับจากหนวยงานอืน่ ไมรวมงบลงทุน
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการตองบดําเนินการ ไมรวมงบลงทุน
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 0.20
รอยละ 0.11 – 0.20
นอยกวารอยละ 0.11
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 34 อยูในระดับ
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2551
งบประมาณ
รอยละ
15,000
0.02

ดี

พอใช 3 ปรับปรุง

ปการศึกษา 2552
งบประมาณ
รอยละ
0
0

ผลการพัฒนา
ลดลง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ของแผนกวิชาชางยนตปการศึกษา 2553
ผลการ
ระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้
ประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง
33. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ที่
เพิ่มขึ้น 3
ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
34. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่
ลดลง
3
ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 อยูในระดับ

ดี 3 พอใช

ปรับปรุง

ขอมูล
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียนใหมีการจัดสรางและพัฒนา นวัตกรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานวิ จั ย และโครงงานที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและ
ชีวิตประจําวัน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตดําเนินการเก็บขอมูล หลักฐาน เอกสาร โครงการ สารนิพนจการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยจากนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาโครงการระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2
และบุคลากรในแผนกที่จัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 35 มีดังตอไปนี้
ตารางจํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
จํานวน

สาขาวิชาชางยนต
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวม

นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ

งานวิจัย

โครงงาน

อื่น ๆ

รวม

-

-

-

8
6
-

-

8
6
14

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน แตละหลักสูตรที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตเปดสอน
3. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนแตละหลักสูตรตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน
4. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน ที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
และประเทศ
5. จํานวนสาขางานที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน ที่เปนประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และ
ประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ
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ระดับ ปวช. อยางนอย 1 เรื่อง/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. อยางนอย 4 เรื่อง/ภาคการศึกษา
6. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่ไดรบั รางวัลจากการประกวด การ
เผยแพรระดับชาติ และ/หรือ การใชประโยชนทางวิชาชีพของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชาง
ยนต
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของสาขางาน ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจยั และโครงงาน
ระดับ ปวช. อยางนอย 2 เรื่อง/ปการศึกษา
ระดับ ปวส. อยางนอย 8 เรื่อง/ปการศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 100
รอยละ 75-99
นอยกวารอยละ 75
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 35 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ผลการพัฒนา
ระดับ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ปวช.
17
100
8
100
ลดลง
ปวส.
15
100
6
75
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ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ
การเผยแพรระดับชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตสนับสนุนใหผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา
สรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ เพื่อเผยแพร
ผลงานระดับชาติ
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช าช า งยนต ได เ ลื อ กเก็บ รวบรวมขอ มู ลการจัด ทํา นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ งานวิ จั ย
โครงงานที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ จากวิชาโครงงานของผูเรียนระดับชั้นปวช. 3 และ ปวส. 2 และ
ของบุคลากรในแผนกวิชาชางยนต
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 36 มีดังตอไปนี้
จํานวน
สาวิชาชางยนต
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงการ
รวม
อื่นๆ
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

-

-

-

4
4

-

รวม
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพ
2. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ
ขอมูลประกอบการตัดสิน
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ (สาขาวิชา) แผนกวิชาชางยนต
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตั้งแต 3 ชิ้นขึ้นไป
2 ชิ้น
นอยกวา 1ชิ้น
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 36 อยูในระดับ 3 ดี

พอใช

ปรับปรุง

4
4
8
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ผลการพัฒนา
ระดับ
ปวช.
ปวส.

ปการศึกษา 2552
จํานวน ระดับคุณภาพ
12
ดี
7
ดี

ปการศึกษา 2553
จํานวน ระดับคุณภาพ
4
ปรับปรุง
4
ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ลดลง
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ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตไดเห็นถึงความสําคัญของงบประมาณที่ใชสราง พัฒนา วิจัย เผยแพรผลงาน
นวัตกรรม โครงงาน ที่ไดรับจากสถานศึกษาเพื่อนํามาใชใหเกิด ประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปนการ
รวมมือกันจัดทําโครงการกับสถานประกอบการที่ใชงบสนับสนุนในการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
และโครงการของแผนกวิชาชางยนต
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตดําเนินการเก็บหลักฐานการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการสราง พัฒนา
และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน จากฝายแผนงานและความรวมมือ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 37 มีดังตอไปนี้
1. งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากับ........10,153,260...............บาท
2. งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ..............-...................บาท
3. งบลงทุนที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่น เทากับ…....-…..บาท
4. งบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
เทากับ.........-...........บาทคิด เปนรอยละ..……-………
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. งบประมาณทัง้ หมดที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตไดรับจากตนสังกัด
3. งบลงทุนที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานอืน่
4. งบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงาน
5. งบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงาน
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการตองบประมาณทั้งหมด ยกเวนงบลงทุน
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 1.00
รอยละ 0.50 – 1.00
นอยกวารอยละ 0.50
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 37 อยูในระดับ ดี พอใช 3 ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ผลการพัฒนา
งบประมาณ
รอยละ
งบประมาณ
รอยละ
0
0
0
0
คงที่
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ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชา งยนต ไ ดตระหนัก ถึง การเผยแพรขอมู ลข าวสารเกี่ ย วกับการสร า งและพัฒ นา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการและชองทางตางๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ
ผลงานที่เปนเอกสารงานวิชาการ การเสนอผลงานทางอินเตอรเน็ต
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชายนตไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากการเผยแพร และการนําผลงานมาใชประโยชน
เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานของแผนก
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 38 มีดังตอไปนี้
งานวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จํานวนครั้งที่
เผยแพร

สถานที่เผยแพร

ลักษณะการ
เผยแพร

นวัตกรรม
0
สิ่งประดิษฐ
0
งานวิจยั
0
โครงงาน
0
โครงการ
0
โครงการวิชาชีพ
0
รวม
0
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนชองทางของการเผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
3. จํานวนครั้งของการเผยแพรขอ มูล ขาวสารที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงาน ในแตละชองทาง
ขอมูลประกอบการตัดสิน
จํานวนครั้งของการเผยแพรขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงาน
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวา 4 ครั้ง
3 – 4 ครั้ง
นอยกวา 3 ครั้ง
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 38 อยูในระดับ
ดี
พอใช 3 ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จํานวนครั้ง
จํานวนครั้ง
ประเภทขอมูล
ของการเผยแพร
ของการเผยแพร
ผลการพัฒนา
ขาวสาร
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553
1. นวัตกรรม
2. สิ่งประดิษฐ
5 ครั้ง
0 ครั้ง
ลดลง
3. งานวิจยั
4. โครงงาน
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ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน
ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานตองบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับ

ดี

ลดลง

3

คงที่

3

ปรับปรุง

พอใช

ดี

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 สาขาวิชา เครื่องกล ปการศึกษา 2553
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ผูรับผิด
ตัวบงชี้
ประเมิน
ชอบ

ลดลง

3

ลดลง

3

พอใช 3 ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกชางยนตไดมีการจัดใหบุคคลกรและบริษัทภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนกพัฒนา หรือแผนยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกชางยนตไดจัดทําแผนยุทธศาสตรของแผนกชางยนต เก็บเปนเปาหมาย และมีการจัดกิจ
กรรรวมกับ TOYOTA เพื่อทําแผนกการพัฒนาตามสาขาวิชาใหทันสมัยอยูเสมอ และมีการรายงาน
ประจําปตอผูบริหารทุกป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 39 มีดังตอไปนี้
การบริหารงาน
1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา
2. มีการใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุง หมาย เปาหมาย ทิศทาง การ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
3. การมีสวนรวม และการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร
การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา
4. มีการพึ่งพาตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอาํ นาจหนาที่
รับผิดชอบการ ดําเนินงานตามความพรอม และสถานการณของสถานศึกษา
5. มีการประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกรวมทั้งการ
แสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหม ๆ
6. มีความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยาง
ตอเนื่อง และหลากหลาย
7. มีการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนา
ทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
8. มีการตรวจสอบ และถวงดุล โดยเนนตนสังกัดกําหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน
และมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิน
ประสิทธิภาพสูงสุด และตอง ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

ปฏิบตั ิ ไมไดปฏิบัติ
3
3
3
3
3
3
3
3
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. เอกสาร/รายงาน การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตหรือ
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป
3. แผนพัฒนา (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตหรือแผนยุทธศาสตร
4. แผนปฏิบัติการประจําป
5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
ขอมูลประกอบการตัดสิน
ระดับคุณภาพการบริหารงานของทีมผูบริหารทุกระดับของแผนกวิชาชางยนตที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนา หรือแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
โดยพิจารณาตามองคประกอบตอไปนี้
1. การกระจายอํานาจในการบริหาร (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
2. การใช (สถานศึกษา) แผนกวิชาฯ เปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศ
ทางการวางแผนการศึกษาดวยตนเอง
3. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกีย่ วของทุกฝายในการบริหาร การ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา
4. การพึ่งตนเอง ที่เนนให (สถานศึกษา) แผนกวิชาฯ มีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของ(สถานศึกษา) แผนกวิชาฯ
5. การประสานงานทั้งบุคลากรภายใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาฯ และบุคลากรภายนอก
รวมทั้งการแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือ ดานทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหมๆ
6. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยาง
ตอเนื่อง และหลากหลาย
7. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อ
การพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
8. การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมี หนวย
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวา 8 ขอ
6-7 ขอ
นอยกวา 6 ขอ
ซึ่งระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยพิจารณาตามองคประกอบทั้ง 8 ขอ
พบวา แผนกวิชาชางยนต ไดดําเนินการทั้งสิ้น.........8........ขอ
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 39 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จํานวนองคประกอบที่เปนระดับ
จํานวนองคประกอบที่เปนระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ
คุณภาพของการบริหารงานของ
ผลการพัฒนา
ผูบริหาร ปการศึกษา 2552
ผูบริหาร ปการศึกษา 2553
8
8
คงที่
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ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกชางยนตไดปฏิบัติตามขอบังคับของคุรสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางยนตเก็บรวบรวม ครูที่ไดรับใบประกาศวิชาชีพครู ใบอนุญาต มาคิดเปนรอยละ
ของครูจํานวนทั้งหมด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 40 มีดังตอไปนี้
ตารางขอมูลของจํานวนบุคคลกรที่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
1. จํานวนบุคลากรทั้งหมดของแผนกเทากับ........27........คน
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตเปนครู เทากับ.......19......... คน คิดเปน
รอยละ....70.37......
3. จํานวนครูที่การประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในแผนกเทากับ..........27........คน คิดเปนรอยละ……100……
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนบุคลกรทั้งหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
3. จํานวนบุคลากรที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตเปนครู
4. จํานวนครูที่ผานการประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
5. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
ขอมูลประกอบการตัดสิน
รอยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนตที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 90
รอยละ 85 – 90
นอยกวารอยละ 85
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 40 อยูในระดับ 3 ดี
ผลการพัฒนา
จํานวนและคารอยละของบุคลากร
ใน แผนกวิชาชางยนต ที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ปการศึกษา 2552
จํานวน
รอยละ
29
100

พอใช

ปรับปรุง

จํานวนและคารอยละของบุคลากร
ใน แผนกวิชาชางยนต ที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ปการศึกษา 2553
จํานวน
รอยละ
27
100

ผลการพัฒนา

ลดลง
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ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และ
การจัดการความรูของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกชางยนตไดมีการจัดทําขอมูล ของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอน วัสดุฝก วัสดุสํานักงาน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกชางยนตไดมีการแบงหนาที่ใหกับบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบในการเก็บขอมูล
นักเรียน เชน เกรดประจําทุกภาคเรียน รายการวัสดุฝก และมีการการแผนกการใชวัสดุและการ
บริหารงานในแผนกโดยการประชุดเปนประจํา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 41 มีดังตอไปนี้
ปฏิบตั ิ ไมไดปฏิบตั ิ
3
1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน
3
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ
3
3. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล 3
3
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง
การบริหารงาน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. เอกสาร/รายงาน การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรูของ (สถานศึกษา) แผนก
วิชาชางยนต
3. การนําขอมูลสารสนเทศมาใช และการจัดการความรูของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชางยนต
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
4. จํานวนผูใชขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลประกอบการตัดสิน
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ (สถานศึกษา) แผนกวิชา
ชางยนต พิจารณาตามองคประกอบตอไปนี้
1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรีบผิดชอบ
3. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดทีป่ ระสานกันเปนเครือขายของแผนกวิชาชางยนตและของ
สถานศึกษา

131
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ ง
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 4 หรือ
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 หรือ
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ
ไมไดดําเนินการ
ซึ่งแผนกวิชาชางยนตไดดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของแผนกวิชา
ชางยนต ตามองคประกอบที่กําหนดให จํานวน ….5…… ขอ
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 41 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จํานวนองคประกอบของระดับ
จํานวนองคประกอบของระดับ
คุณภาพในการจัดระบบสารสนเทศ
คุณภาพในการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรูของแผนกวิชา
และการจัดการความรูของแผนกวิชา
ชางยนต
ชางยนต
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ

ผลการพัฒนา

เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิ ช าชี พ ได
อยางถูกตอง เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรูของสถานศึกษา

คงที่

3

ลดลง

3

เพิ่มขึ้น

3

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 อยูในระดับ 3 ดี

พอใช

ปรับปรุง

พอใช

ดี

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 สาขาวิชา เครื่องกล ปการศึกษา 2553
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบงชี้
ขอมูล
ประเมิน

ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาชางยนตมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องมีการติดตาม ประเมินผลเพือ่
พัฒนาคุณภาพ แผนกวิชาชางยนต ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนและผูที่จบการศึกษามีมาตรฐานและมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นกอนออกไปสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช าช า งยนต ดํ า เนิ น การ โดยจั ด ทํ า แผนงานประกั น คุ ณ ภาพ แตง ตั้ ง คณะกรรมการ
รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในแผนก จัดทําคูมือและเอกสารตางๆและการประเมินผลของ
แผนกโดยนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของตัวบงชี้
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 42 มีดังตอไปนี้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของ ปการศึกษา 2553
การบริหารงาน
ปฏิบัติ ไมไดปฏิบัติ
1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ
3
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
3
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือ
3
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3
5. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. การดําเนินงานและขอมูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด
2. มีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะตางๆ จัดทํานโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทํา
คูมือประกันคุณภาพ
5. จัดทํามาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ จัดทําแผนกํากับติดตาม จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง
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ขอมูลประกอบการตัดสินใจ
1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในประจําป
3. ขอมูลหลัดฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพือ่ การปรับปรุงระบบหรือกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 4 หรือ
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 หรือ
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ
ไมไดดําเนินการ
ซึ่งแผนกวิชาชางยนตไดดําเนินการการและปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด ตามองคประกอบที่กําหนดให จํานวน ….5…… ขอ
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 42 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2552
ภายในปการศึกษา 2553
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ

ผลการพัฒนา
คงที่
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ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกชางยนตมีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพสงสถานศึกษาตนสังกัด และมีการจัดทํา
แผนกการพัฒนาคุณภาพของแผนกเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ มีการเก็บเอกสารเอาไว
เปนหลัดฐาน
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกชางยนตไดจัดทํารายงานการประกันคุณภาพสงสถานศึกษาตนสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 43 มีดังตอไปนี้
แบบสรุปประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของ ปการศึกษา 2553
การบริหารงาน
ปฏิบัติ ไมไดปฏิบัติ
1. มีการรายงานการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา และสาธารณชน
3
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา
3
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.มีการดําเนินการอยางตอเนือ่ ง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอืน่ รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพ
3
ผูเรียนใหสูงขึน้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. การดําเนินงานและขอมูลทีแ่ สดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด
2. มีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะตางๆ จัดทํานโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทํา
คูมือประกันคุณภาพ
5. จัดทํามาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ จัดทําแผนกํากับติดตาม จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง
6. มีการนําผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจําปรวมทั้งขอเสนอแนะมาพัฒนา
ปรับปรุงการบริหาร
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7. มีการปฏิบัติงานโดยใชระบบคุณภาพ (PDCA) มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติงานที่ดี (Good
Practice) หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอืน่
เกณฑการตัดสิน
ปรับปรุง
ดี
พอใช
ปฏิบัติครบทั้ง 3 ขอ
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2
ปฏิบัติขอ 1 เพียงขอเดียว
ซึ่งแผนกวิชาชางยนตไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชาชาง
ยนต ตามองคประกอบที่กําหนดให จํานวน ….3…… ขอ
ผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 43 อยูในระดับ 3 ดี พอใช ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2552
ภายในปการศึกษา 2553
ปฏิบัติครบทั้ง 1 ขอ
ปฏิบัติครบทั้ง 3 ขอ

ผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 สาขาวิชา เครื่องกล ปการศึกษา 2553

3

ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

เพิ่มขึ้น

3

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 อยูในระดับ 3 ดี

พอใช

ปรับปรุง

คงที่

ตัวบงชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

ขอมูล
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สรุปผลการประเมินคุณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน ของสาขาวิชาเครื่องกล ปการศึกษา 2553
มาตรฐาน

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
ผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐานของสาขาวิชา อยูใ นระดับ

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของสาขาวิชา ...................................................
1. จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา ของสาขาวิชา ........................................
1.1 ผลการดําเนินงานพบจุดเดนดังตอไปนี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่ .......................................................................................................
1.1.2 ตัวบงชี้ที่ ......................................................................................................
1.1.3 ตัวบงชี้ที่ ......................................................................................................
1.1.4 ตัวบงชี้ที่ ......................................................................................................
1.1.5 ตัวบงชี้ที่ ......................................................................................................
1.2 ผลการดําเนินงานพบจุดที่ควรพัฒนาดังตอไปนี้
1.2.1 ตัวบงชี้ที่ .......................................................................................................
1.2.2 ตัวบงชี้ที่ .......................................................................................................
1.2.3 ตัวบงชี้ที่ .......................................................................................................
1.2.4 ตัวบงชี้ที่ .......................................................................................................
1.2.5 ตัวบงชี้ที่ .......................................................................................................
2. นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู สาขาวิชา ..........................................
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อนวัตกรรม

ผูคิดคน(ชื่อ ครู หรือ ผูเรียน)
.................................................
...............................................
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3. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชา .................
สาขาวิชา...........................ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยได
ระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพันธกิจ ซึง่ มีโครงการและกิจกรรม พอ
สรุปไดดังนี้
1. พันธกิจที่ 1 ........................................................... ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. พันธกิจที่ 2 ............................. ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. พันธกิจที่ 3 ............................. ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. พันธกิจที่ 4 ............................. ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. พันธกิจที่ 5 ............................. ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะทั่วไป
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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-แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามตัวบงชี้ที่
-คําสั่ง/ บันทึกขอความหนังสือราชการภายนอก,ภายใน
-รูปภาพประกอบ (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมือ่ ไร)
-แบบฟอรมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ที่
-เครื่องมือการจัดเก็บขอมูลมาตรฐานที่ 1-7 ตัวบงชี้ที่

