รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
ประจําปการศึกษา 2554

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 1
สภาพทั่วไป ของสาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชา ...เทคนิคอุตสาหกรรม.....ตั้งอยู ณ หอง...ชั้นลาง ....อาคาร....8.....หมายเลขโทรศัพทติดตอ
ภายใน....053 – 217708 ตอ 715........
ถนนเวียงแกว
อาคาร 8 แผนกวิชาชางเทคนิค

ทางออก
ถนนสิงหราช
2. บุคลากรประจํางานสาขาวิชา......เทคนิคอุตสาหกรรม.....ทั้งหมด......8......คน ดังนี้
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายสันติสุข

ศรีเกิน

คุณวุฒิ

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่/2553
วศ.ม. ( เครื่องกล ) - เขียนแบบเทคนิค(1/2554)
- งานเทคนิคพืน้ ฐาน (1/2554)
- กลศาสตรวิศวกรรม
1(1/2554)
- โลหะวิทยา(2 /2554)
- ความแข็งแรงวัสดุ (2 /2554)
- ระบบปมและงานทอ (2
/2554)
- โครงการ(2 /2551)
- กรรมวิธีการผลิต (2 /2554)
- งานซอมและบํารุงรักษา
เครื่องจักรกล(2 /2554)

หนาที่พิเศษ
หัวหนาแผนกวิชา
ชางเทคนิค
อุตสาหกรรม

2

นายนพพร จินะกา

กศ.ม. (
อุตสาหกรรม
ศึกษา )

- งานฝกฝมือ( 2 /2554)

หัวหนาแผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
ยายจากเทคนิคสัน
กําแพง

3

นายชานนท ชมสุนทร ค.อ.ม.( เครื่องกล ) - เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน(12/2554)

งาน อ.ช.ท

4

นายไกรสร
ธรรม

จันทร

ค.อ.บ.( เครื่องกล ) - งานฝกฝมือ(1-2 /2554)
- วัสดุชาง(1-2 /2554)

5

นายมงคล
ภาส

จันโท

คอ.บ.
(อุตสาหการ )

- งานฝกฝมือ(1-2 /2554)
- ชิ้นสวนเครื่องกล(1- 2554)
- งานเชื่อมโลหะ(1- 2554)
- วัสดุอุตสาหกรรม(1- 2554)

งานประกัน, งาน
เอกสาร,
ตารางสอน,
กิจกรรมชมรม
งานพัศดุ,
เจาหนาที่
โครงการฯ งาน
ปกครอง

6

นายนพดล

วังมณี

วศ.ม. (
อุตสาหการ )

- งานฝกฝมือ(1-2 /2554)
วัดผลแผนกฯ งาน
- การควบคุมคุณภาพ(1- 2553) ปกครอง
- การอานแบบและเขียนแบบ
(1- 2554)
- เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
(2/2554)
- งานเทคนิคพืน้ ฐาน (2/2554)
- เขียนแบบเทคนิค (2/2554)

7

นายพิเชษฐ
กูล

โควตระ ค.อ.ม. ( เครื่องกล - งานฝกฝมือ(1-2 /2554)
)
- เทคโนโลยีเครื่องมือกล(12554)
- วัสดุชาง(1-2 /2554)
- งานเทคนิคพืน้ ฐาน (1/2554)

งานบํารุงรักษา,
งานพัศดุ

8

นายสุทธินันท สม
ฤทธิ์

คอ.บ. (
อุตสาหการ )

- งานฝกฝมือ(1/2554)
งานบํารุงรักษา,
- การบริหารงานอุตฯ(1- 2554) งานพัศดุ
- งานเครื่องมือกล (1- 2554)
- งานเทคนิคพืน้ ฐาน (1/2554)
- การจัดการความปลอดภัย(12554)
- วัสดุชาง(2 /2554)
- การบริหารฯ (2/2554)
- การเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ
(2/2554)
- งานวางผังโรงงาน(2/2554)

3. จํานวนพัสดุและครุภัณฑภายในสาขาวิชา..... .เทคนิคอุตสาหกรรม... มีดังตอไปนี้
ที่

รายการ

1
2
3
4
5

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไปยี่หอ ACER
ชุดแทงขนานสําหรับเครื่องกัด
เครื่องฉายภาพ Projector
เครื่องเชื่อม TIG และถังแกสอารกอน
เครื่องฉายโปรเจคเตอร ยี่หอ มิตซูบิชิรุน XL 9U
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1
2
3
4
5
6

เครื่องเลื่อยสายพาน
แทนระดับ 18" x 24"
ทั่ง 100 ปอนด
เครื่องรับโทรทัศนสี 20"
ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก
เครื่องเจียรไนตั้งโตะ 2 หัว

จํานว
น

รหัสพัสดุ
ครุภัณฑ

1
1
1
1
1
จํานว
น
1
1
3
1
2
8

7440-001-0001
3417-002-0001
6730-001-0002
3431-002-0001
6730-001-0002
รหัสพัสดุ
ครุภัณฑ
3405-001-0001
5210-005-0001
5120-003-0001
5821-005-0001
7110-002-0001
3450-003-0001

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เครื่องเลื่อยกล
ปากกาจับงานตั้งโตะ
ปากกาจับงานแบบมีทั่งในตัวขนาด 5"
พัดลมโคจร 16"
เครื่องเจาะตั้งโตะขนาด เจาะเหล็กเหนียวได 16 มม. พรอมอุปกรณ
เครื่องฉายภาพขามศรีษะ ยีห่ อ สยาม24 V - 250 W
เครื่องเจาะตั้งโตะ ขนาด เจาะเหล็กเหนียวได 113 มม. พรอมอุปกรณ
เครื่องเจาะตั้งพื้น แบบขับเคลื่อนดวยระบบเฟองและปอนอัตโนมัติ ขนาด
เสนผาศูนยกลางเจาะรู 25 มม.รุน 2H135 พรอมอุปกรณ
เครื่องกลึงยันศูนยเหนือแทนยี่หอ BARON MAX 125 มม. แบบKC - 1236
HG
เวอรเนียรคาลิปเปอร ชนิด 1/128 นิ้วยี่หอ มิทุโตโย รุน 530 -320
ฉากตาย ขนาด 6 นิ้ว ยี่หอ ISS
เครื่องเลื่อยโลหะแบบชักกลับขนาดใบเลื่อยยาว 500 มม. ยี่หอ ERCOLE
รุน ERCOLE 310
เครื่องกลึงพรอมอุปกรณขนาดยันศูนยเหนือแทน 125 มม. ยี่หอ LUNAN
รุน LC 300A
เครื่องกลึงพรอมอุปกรณขนาดยันเหนือแทน 150 มม. ยี่หอ FAMOT
เกาอี้ระดับ 3-6
เครื่องไสแนวนอน ความยาวชวงไส450 มม. ยี่หอ STANKOIMPORTรุน
730 5T
ตูบานเลื่อนกระจกชนิด 2 บานขนาด 41 x 188 x 87 ซม.
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยีห่ อ โตชิบารุน ECCT 40 Y - 10
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16,600 BTUยี่หอ HIFI รุน HF/HFC
เครื่องกัดแนวราบ KNEE ANDCOLUMN แบบยูนเิ วอรแซลพรอมอุปกรณ
ยี่หอ TOS TGH -32
ตูเอกสาร 15 ลิ้นชัก ยีห่ อ LUCKYขนาด 28 x 97 ซม.
เกาอี้ระดับ 3-6
เวอรเนียรไฮเกจ รุน 506 - 205
ไมโครมิเตอรวัดนอก(OUTSIDE MICROMETER) 0-25 มม.SERIE103137 ยี่หอ มิตซูโตโย
พัดลมดูดอากาศโรงานขนาด ใบพัด18 นิ้ว ยี่หอ ยามาบิซิ

1
5
20
10
10
1
6
1

3405-001-0001
5120-005-0001
5120-005-0001
4140-001-0001
3413-001-0001
6730-001-0001
3413-001-0001
3413-001-0001

1

3416-001-0001

40
40
1

5210-001-0001
5210-011-0001
3405-001-0001

6

3416-001-0001

1
1
1

3416-001-0001
7110-006-0001
3418-002-0004

16
23
1
1

7110-013-0002
4140-001-0001
4120-001-0001
3417-001-0001

4
4
5
40

7110-002-0003
7110-006-0001
5210-004-0001
5210-008-0001

14

4140-002-0001

32

1
20

2
2
1
1
32
1
1
1

38
39
40
41

ชุดเครื่องมือกลทั่วไป ประกอบดวย.1. ปากกาจับงานเจาะขนาด 125 มม.ยี่หอ ซุปเปอร ผลิตใน
ประเทศใตหวัน
2. สวานมือไฟฟา ขนาด 0.13 มม.ยี่หอ มากีตา รุน HD
1500 ผลิตในประเทศญี่ปุน
3. ดอกผายปาก ขนาด 20 มม. มุม 60ยี่หอ โดเมอร ผลิตใน
ประเทศอังกฤษขนาด 20 มม. มุม 90
4. ดอกกัด ขนาด 3-14 มม.ความโตขึ้นขัน้ ละ 1 มม. 12 ตัวชุด
เครื่องฉายภาพศรีษะยีห่ อสยามรุน 2315 II
ซีแคลมปสําหรับยึดปากกาเครื่องเจาะขนาด 6 นิ้ว ยี่หอ RECORD
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ยี่หอ LEOรุน 486 DX- 66
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ยีห่ อ HwelettPackard รุน Desk Jet 710C
เครื่องตัดโลหะแผนชนิดตัดตรงใชเทาเหยียบ ขนาด 1.6 x 1200 มม. ยี่หอ
HAIAN FINWEI รุน Q11-2x1250A
โทรทัศนสี ยี่หอ อาไก รุน CT-21W 32หมายเลขเครื่อง No. 100070500
เครื่องพับกลอง ขนาด 1200 มม.
เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไปยี่หอ ACER
เครื่องเจียระไนแบบตั้งโตะ

42

เครื่องเชื่อมจุด 16 KVA

1

33
34
35
36
37

3470-001-0001

4

1
1
1
4

6730-001-0001
3460-006-0001
7440-001-0001
7440-009-0001
3445-002-0001
7730-003-0001
3441-007-0002
7440-001-0001
3415-001-0001482-005 ถึง 008
3432-005-0001482-004

4. วิสัยทัศน ของสาขาวิชา ...แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม เปนแหลงการเรียนรูวทิ ยาการ
กาวหนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และติดตั้ง ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร มุงเนนการฝก
ปฏิบัติจริงใหเกิดทักษะความชํานาญ และความเปนเลิศทาง วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.
5. พันธกิจ ของสาขาวิชา ... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ประกอบดวย
5.1 พันธกิจที่ 1 พัฒนาทักษะของผูสอน เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูที่หลาก หลาย และกาวทัน
เทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเกิดความรู
ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อการประกอบอาชีพ และศึกษาตอ

5.3 พันธกิจที่ 3 มุงเนนใหครูผูสอน และผูเรียน มีสวนรวมในการจัดการ เรียนการสอน เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5.4 พันธกิจที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนไดทํางานวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ และการเรียนการสอน
6. การวิเคราะห SWOT ของสาขาวิชา..... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.............................
จุดแข็ง
1. หองสื่อการเรียนการสอนจัดเรียบรอยมีอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมสอนและตอInternet
2. จัดหาอุปกรณเครื่องมือพรอมทั้งจัดใหระเบียบเรียบรอย สะดวกตอการใชงาน
3. โรงฝกงานมีบรรยากาศอากาศถายเทสะดวกมีพัดลมติดไวทวั่ หองพรอมที่ดูดอากาศ
4. พัฒนาบุคลากรในงานทีเ่ กี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
จุดออน
1. แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมควรไดรับการสนับสนุนในการเขาอบรมมากกวานี้
2. งานวิจยั ทางแผนกไมไดจดั ทํา
3. งานกิจกรรมนอกวิทยาลัยไมไดจัดทํา
4. งานโครงการไมไดรับการเผยแพรเทาที่ควร
โอกาสในการพัฒนา
1. สนับสนุนแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดรับการเขาอบรมมากกวาเดิม
2. นําครูในแผนกศึกษาดูงานวิจัยและตัวอยางงานวิจยั
3. สนับสนุนงานกิจกรรมนอกวิทยาลัย
4. สนับสนุนงานโครงการเผยแพรมากกวานี้
อุปสรรค
1. วิทยาลัยเปนวิทยาลัยเปดเขาออกไดสะดวก ทําใหนักศึกษาออกไปเลนเกมสทําให
ขาดเรียนบอยครั้งและเปนที่มาของการออกกลางคันหรือติด ข.ร.
2. นโยบายการลดจํานวนและจํากัดการบรรจุบุคลากรทางการศึกษา ทําใหการเรียนไมคอ ย
ไดผลมากนัก เพราะลดบุคลากรแตนกั ศึกษาเทาเดิม งบไมเพียงพอ
3. หองน้ํานักศึกษาไมจัดไวในแผนกทําใหนกั ศึกษาบางคนขออนุญาตเขาหองน้ําแลวไม
กลับมา

4. นโยบายของสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง มีแนวโนมที่จะงดรับผูเรียนระดับ ปวส. ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําใหผูที่จบแลวหาที่เรียนนอยกวาเดิม
7. สาขาวิชา... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.. เปดทําการสอนในสาขางานตางๆ ดังนี้
7.1 ระดับ ปวช. เปดสอนสาขางานดังนี้
สาขางาน .....................-...................................................................
7.2 ระดับ ปวส. เปดสอนสาขางานดังนี้
สาขางาน ............ติดตั้งและบํารุงรักษา.................................
8. ขอมูลผูเรียน สาขาวิชา ...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.
สาขางาน

ระดับชั้น

ปวช. 1
.................. ปวช. 2
ปวช. 3
ปวช. 1
.................... ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
.แผนกวิชา ปวส. 1
ชางเทคนิค ปวส. 2
อุตสาหกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

ชาย
-

จํานวนผูเรียน
หญิง
-

รวม
-

20
21

0
2

20
23

46.51
53.48

41
41

2
2

43
43

100
100

รอยละ
-

9. การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการหรืออื่น ๆ
ในปการศึกษา....2554....สาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.... ไดมีการพัฒ นา
บุคลากรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ ดังนี้

หัวขอการพัฒนา
ลําดั
บ
1

ชื่อ-สกุล
นายสันติสุข ศรีเกิน

วันที่เขาอบรม
3 ก.ย. 54
10-15 ต.ค.54

2

นายนพพร จินะกา

3 ก.ย. 54
10-15 ต.ค.54

3

นายมงคล จันโทภาส

3 ก.ย. 54
10-15 ต.ค.54

4

นายพิเชษฐ โควตระกูล

3 ก.ย. 54
10-15 ต.ค.54

ประเภทการ
พัฒนา
วิชาชีพ การ
สอน

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

3

อบรม เชิงปฏิบัติการซอมบํารุง
เครื่องจักรกล

3

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

3

อบรม เชิงปฏิบัติการซอมบํารุง
เครื่องจักรกล

3

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

3

อบรม เชิงปฏิบัติการซอมบํารุง
เครื่องจักรกล

3

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

3

อบรม เชิงปฏิบัติการซอมบํารุง
เครื่องจักรกล

3

5

นายไกรสร จันทรธรรม

20 พ.ค. 54
21 ส.ค. 54

3 ก.ย. 54
10-15 ต.ค.54
13 ธ.ค.54
3-4 ก.ย.54
9-10 ก.ค.54

6

นายนพดล วังมณี

3 ก.ย. 54
10-15 ต.ค.54

7

นายสุทธินันท สมฤทธิ์

3 ก.ย. 54
10-15 ต.ค.54

การอบรมเชิงปฏิบัติการนอมนํา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฝกอบรมโครงการพัฒนาครูเพื่อ
ผลิตสื่อการสอนแบบบูรณาการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรม เชิงปฏิบัติการซอมบํารุง
เครื่องจักรกล
อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนแบบฐานสมรรถนะ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการ
วิจัยนวัตกรรมและประดิษฐ

3

อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ
อบรม เชิงปฏิบัติการซอมบํารุง
เครื่องจักรกล

3

อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ
อบรม เชิงปฏิบัติการซอมบํารุง
เครื่องจักรกล

3

3
3
3
3

3
3

3

3

10. การบริหารงบประมาณในสาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.......
10.1 งบประมาณรายรับ ปลายปงบประมาณ ..2554.. ถึง ตนปงบประมาณ......2555...
รายการ
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคพื้นฐาน
รวม

จํานวนงบประมาณ
86,650
180,000
266,650

รอยละตองบดําเนินการทั้งหมด
32.4 %
67.50 %
100 %

10.2 งบประมาณรายจายปลายปงบประมาณ ....2553.. ถึง ตนปงบประมาณ....2554
รายการ
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคพื้นฐาน

รวม

จํานวนเงิน
67,645
14,2587
21,0232

รอยละ
32.17
67.82
100 %

11. เกียรติยศและชื่อเสียง สาขาวิชา...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.....
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภท
เขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ป 2528
ชนะเลิศอับดับ 3 การแขงขันทักษะวิชาชีพ กลุมสถานศึกษาภาคเหนือ ( เขต 7 – 8 )
ชนะเลิศอับดับ 3 ประเภทความคิดในการตกแตงตนเทียนและจัดกระบวนแหเทียนพรรษา ประจําป
การศึกษา 2547 , 30 ก.ค. 2547
รองชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2547 ณ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเทคนิคยอดเยีย่ ม การแขงขันหุน ยนตอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ณ
สนามกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร
ไดรับเชิญแขงขัน VEC ROBOCON กับผูชนะที่ 1 ( ราชสิทธิธาราม ) ตอหนาพระพักตรหมอมโสมสวลี
และไดรับชัยชนะ ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป กรุงเทพฯ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันหุนยนต อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ หางสรรพสินคาเดอะ
มอลล บางกะป กรุงเทพฯ
ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา ABU Robot contest Thailand 2006 ที่อิมแพค
เมืองทองธานี

10
11
12

13
14

เขาแขงขันหุน ยนต อาชีวศึกษา จุดไฟศักดิส์ ิทธิ์พิชิตกําแพงเมืองจีน ชิงชนะเลิศ 5 ภาค ที่ จ.สกลนคร
เขาแขงขันหุน ยนต อาชีวศึกษา มหัศจรรย HA LONG BAY ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เขารวมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตั้งปมน้ํารถจักยานไปขับเคลื่อน
ปมระบบชัก ใชสําหรับรดผักสวนครัวของนักเรียน ตชด.เบญจมะ 9 บานปาขาวหลาม ต. กึ้ดชาง อ.
แมแตง จ.เชียงใหม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547
ออกคายอาสาสมัคร พอสว.ที่อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน วันที่ 12-16 มีนาคม 2550
หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนตางๆ
14.1 หนังสือเขียนแบบเทคนิค 1 ( อ.สันติสุข ศรีเกิน + อ.นพดล วังมณี )
14.2 หนังสือประกอบการฝกงาน C – CLAMP ( อ.ไกรสร จันทรธรรม + อ.มงคล จันโทภาส )
14.3 หนังสือวิชาวัสดุชางอุตสาหกรรม ( อ.ไกรสร จันทรธรรม )

12. สถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสาขาวิชา...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม..
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อสถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมกวงเฮงเส็ง
สํานักงานทางหลวงที่ ๑
สวนสัตวเชียงใหม
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมพัฒนาการชาง
บริษัท นิ่มซี่เส็ง รถยก จํากัด

6
7
8
9

รานจิตรชาง
รานนองการเบาะประดับยนต
รานเพิ่มพูลกิจแอร
รานแอรโชคอัพ

10
11

บริษัท ดีคูลเลอร (ประเทศไทย) จํากัด
แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑

ที่อยู
25 ถ. บํารุงราษฏร ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
100 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
6 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
402 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ.
เชียงใหม
14 ต. ยุหวา อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
62/25 หมู 7 ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม
63/28 ถ. ราษฏรอุทิศ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
235/12 ถ. เจริญประเทศ ต. ชางคลาน อ. เมือง จ.
เชียงใหม
396 ถ. ซุปเปอรไฮเวย ต. ปาตัน อ. เมือง จ. เชียงใหม
1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม

13. แผนงาน/โครงการที่ดําเนินการ
ที่
1

2

3

4

ชื่อแผนงาน/โครงการที่
ดําเนินการ
โครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ แผนกวิชาชาง
เทคนิคอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาระบบ IT
แผนกวิชาชางเทคนิค
อุตสาหกรรม
โครงการจัดหาครุภัณฑ
แผนกวิชาชางเทคนิค
อุตสาหกรรม
โครงการปรับปรุงแผนก
วิชาชางเทคนิค
อุตสาหกรรม

วัน/เดือน/ป

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2554 ธันวาคม 2554

20,000 บาท

อ.สันติสุข ศรีเกิน

ตุลาคม 2554 –
มิถุนายน 2555

150,000 บาท

อ.สันติสุข ศรีเกิน

ตุลาคม 2554 ธันวาคม 2554

47,000 บาท

อ.สันติสุข ศรีเกิน

ตุลาคม 2554มิถุนายน 2555

100,000 บาท

อ.สันติสุข ศรีเกิน

บทที่ 2
วิธีการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา
วิธีการดําเนินงาน
1. การขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
เปาหมายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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 พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถ
นํามาประยุกตใชในงานอาชีพได
1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.4 พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะการใช เ ทคโนโลยี ที่จํ า เป น ในการศึก ษาค น คว า และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
1.5 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมนุษยสัมพันธที่ดี
1.6 พัฒนาผูเ รีย นให มีความรูแ ละทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลัก สู ตรสํา หรั บผูสํา เร็จ
การศึกษา
1.7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
อิสระ
1.8 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึง
พอใจ
1.9 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมี กลยุทธดังนี้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรีย นรู ที่เ นนผูเ รียนเปน สําคัญโดยสง เสริมใหผูเรี ยนไดพั ฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ

3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีกลยุทธดังนี้
3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
3.3 จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ ส่ิ 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 ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการ
วิชาชีพที่กําหนด
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 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
7. ดานการประกันคุณภาพภายในโดยมีกลยุทธดังนี้
7.1 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการคุณภาพภายใน\

3. การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา
เพื่อทําหนาที่ในการสรางเครื่องมือ การประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บ และการเขียนรายงาน ควรเขาใจ
มาตรฐานและตัวบงชี้การอาชีวศึกษาเปนอยางดี ตัวอยางเชน

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาสถานศึกษา ควรประกอบดวย
1. หัวหนาแผนกวิชา อ.สันติสุข ศรีเกิน
ประธานกรรมการ
2. อ.นพพร จินะกา
รองประธานกรรมการ
3. อ.นพดล วังมณี
กรรมการมาตรฐานที่ 1
อ.ไกรสร จันทรธรรม
อ.พิเชษฐ โควตระกูล
อ.สุทธินันท สมฤทธิ์
อ.มงคล จันโทภาส
กรรมการมาตรฐานที่ 2
4. อ.สันติสุข ศรีเกิน
อ.นพดล วังมณี
อ.ไกรสร จันทรธรรม
5. อ.สันติสุข ศรีเกิน
กรรมการมาตรฐานที่ 3
อ.นพดล วังมณี
อ.ไกรสร จันทรธรรม
กรรมการมาตรฐานที่ 4
6. อ.นพดล วังมณี
อ.ไกรสร จันทรธรรม
อ.พิเชษฐ โควตระกูล
อ.นพพร จินะกา
อ.มงคล จันโทภาส
7 อ.พิเชษฐ โควตระกูล
กรรมการมาตรฐานที่ 5
อ.มงคล จันโทภาส
8 อ.สันติสุข ศรีเกิน
กรรมการมาตรฐานที่ 6
อ.สุทธินันท สมฤทธิ์
อ.ไกรสร จันทรธรรม
กรรมการมาตรฐานที่ 7
9. อ.สันติสุข ศรีเกิน
อ.สุทธินันท สมฤทธิ์
อ.ไกรสร จันทรธรรม
10 อ.สุทธินันท สมฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
อ.ไกรสร จันทรธรรม

4. ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม มาตรฐานที่ 1
2555
2554
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ลําดับ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สรางเครื่องมือ
จัดทําคูมือการประเมิน
จัดทําคูมือกํากับและติดตาม
ประชุมคณะกรรมการ
เก็บขอมูลภาคเรียนที่ 1
ประชุมคณะกรรมการ
เก็บขอมูลภาคเรียนที่ 2
วิเคราะหขอมูล
จัดทํา SAR

ผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1 แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูส ําเร็จการศึกษา
ตามขอกําหนด และตัวบงชีท้ ั้งสิ้น 11 ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรู และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดงั ตอไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ (สาขาวิชา..แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม..)
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 1
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
.แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อใหไดมาตรฐานที่กําหนด โดยจัดใหมีการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางวิทยาลัย เกณฑการวัดการประเมินผลและ
ไดมีการแตงตั้งหัวหนางานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้น เพื่อดูแลใหคําปรึกษาแกนักเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องการเรียน ความประพฤติและดานอื่นๆ

ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการที่แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดดําเนินการเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นั้นทางฝายวิชาการไดเนนใหครูผูสอนจัดทํากิจกรรมการเรียนและเขาพบนักเรียนที่ปรึกษาทุกวันพุธ เวลา
13.00 – 15.00 น. รวมทั้งดูแลชวยเหลือนักเรียน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากผลการดําเนินงานทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คิดเปนรอยละ ...84.88....เทียบ
เกณฑการตัดสินอยูในระดับ...ดี....
คําอธิบาย
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแตละวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชัน้ ป เมื่อเทียบกับผูเรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนในแตละชั้นป
ตัวบงชี้
1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ปวช1.=1.50 ปวช.2=1.75 ปวช.3=2.00 ปวส.1=1.75 ปวส.2=2.00
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โครงการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อแกปญหา เพื่อพัฒนา และเพื่อรักษาคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป (ปวช. 1, 2, 3 และ ปวส. 1, 2) ที่ลงทะเบียนเรียนในป
การศึกษานั้น
3. จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละหลักสูตรตามประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแต ละหลัก สูตรตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานทุกชั้นป
แหลงขอมูล.อาจารยที่ปรึกษา ,งานทะเบียน,งานวัดผล
ระดับชั้น
เทอมที่ 1/2554

ปวส.1
รวม

จํานวนนักเรียนที่ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย
ผลการ
0-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 ประเมิน
4
11
5
80%
-

-

4

11

5

80%

ระดับชั้น
เทอมที่ 1/2554

จํานวนนักเรียนที่ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย
ผลการ
0-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 ประเมิน
2
1
12
8
86.9%

ปวส.2

-

รวม
ระดับชั้น
เทอมที่ 2/2554

-

รวม
ระดับชั้น
เทอมที่ 2/2554

-

รวม

เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 74

12

8

86.9%

1

3

11

5

80%

ผลการ
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย
0-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 ประเมิน
2
11
10
91.3%

ปวส.2

ภาคเรียนที่ 1/2554
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับชั้น ปวส.
ภาคเรียนที่ 2/2554
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น 2 ภาคเรียน

1

ผลการ
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย
0-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 ประเมิน
1
3
11
5
80%

ปวส.1

ระดับชั้น

2

จํานวนผูเรียนทั้งหมด

-

2

11

ผูเรียนทีผ่ านเกณฑที่กําหนด
จํานวน (คน)
รอยละ

20
23
43

16
20
36

80
86.9
83.7

20
23
43
86

16
21
37
73

80
91.3
86.0
84.88

พอใช
รอยละ 60 – 74

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 อยูในระดับ ; ดี

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
พอใช

ปรับปรุง

10

91.3%

ผลการพัฒนา

ระดับชั้น
ปวส. ปที่ 1
ปวส. ปที่ 2
รวม ปวส.

ตัวบงชี้ที่ 2

จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ปการศึกษา ปการศึกษา
2553
2554
32
20
17
23
49
43

ผูเรียนที่ผานเกณฑ
ปการศึกษา 2553
ปการศึกษา 2554
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
26
81.25
16
80
13
76.4
21
91.3
39
79.59
43
86.0

ผลการ
พัฒนา

ดี

รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
(..9..) ไมมีนกั เรียนนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
(......) มีนกั เรียนนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนรูจํานวน ....-......คน
ในกรณีที่มีนักเรียนนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรูใหกรอกขอมูลตอไปนี้
วิธีดําเนินงาน(Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติ โดยมี
กิจกรรมโครงการไปสูมาตรฐานคุณภาพ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการที่แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรมไดดําเนินการเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น
ได เ นน ใหครู ผูสอนจั ด ทํากิ จกรรมการเรี ยนและเข าพบนัก เรีย น ไมมีก ารเทียบโอนความรู ใ นหลัก สู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากผลการดําเนินงานทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คิดเปนรอยละ ....-...เทียบเกณฑ
การตัดสินอยูในระดับ....-...
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. จํา นวนผู เ รีย นที่ ขอยื่ น คําร องขอเทียบโอนความรู หรื อประสบการณวิ ชาชีพ ในหลั ก สู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมินการเทียบโอนความรู หรือประสบการณใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานเมื่อเทียบกับจํานวนผูยื่นคํา
รองในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(..3..) ไมมีนักเรียนนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
(.....) มีนกั เรียนนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนรูจํานวน ....-......คน
ในกรณีที่มีนกั เรียนนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรูใหกรอกขอมูลตอไปนี้
ระดับชั้น

ปวช.
ปวส.

จํานวนผูเรียนที่ขอยื่นคํา
รองขอเทียบโอน
-

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 3 อยูในระดับ
ตัวบงชี้ที่ 3

จํานวนผูเรียนที่มี
รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ
การประเมิน
การประเมินมาตรฐาน
ดี

พอใช

ปรับปรุง

รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเปนระบบ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดทําการเรียนการสอนโดยบรรจุรายวิชาโครงงาน/โครงการใน
แผนการเรี ย น และจั ด ทํ า ผลงานนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานวิจั ย โครงงานและโครงงานวิ ช าชี พ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อใหผูเรียนไดนําหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาประยุกตใชใน
การจัดทําโครงงานและโครงการ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการรวบรวมขอมูลผลงาน การจัดทําโครงงาน โครงการของนักศึกษาในระดับ ปวส.ชั้นปที่ 2
จํานวน 1 สาขางาน จํานวน...23.....คน จัดทําผลงานโครงงาน ...-.. ชิ้นงาน / โครงการ ...7... ชิ้นงาน และ
ผลงานสิ่งประดิษ ฐข องคนรุ น ใหม ..-... ชิ้ น งาน รวมนัก ศึ ก ษาทั้ง หมดในระดับ ปวส.ชั้ น ปที่2 ที่จัด ทํ า
โครงงาน / โครงการ ผลงานสิ่งประดิษฐ โดยประยุกตใชหลักการวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการ
แกปญหาอยางเปนระบบจํานวน...23..... คน รวมผลงานทั้งหมด ...7..... ชิ้นงาน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 จํานวน 1 สาขางานรวมทั้งหมด ...23.... คน จัดทําโครงงานและผลงาน
สิ่ง ประดิ ษ ฐ โดยประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ในการแกป ญ หาอย า งเปน ระบบ
จํานวน .....7... ชิ้นงานโดยผลการประเมินในรายวิชาโครงงาน / โครงการ ประจําปการศึกษา 2554 จาก
จํานวนนักเรียน ...23...... คน ไดผลการเรียนระดับ .3.... ขึ้นไป รวมทั้งหมด....23... คน คิดเปนรอยละ
....100....เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ..ดี..

ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยโครงงาน และ/หรือโครงการ
วิชาชีพโดยประยุกตใชหลั กการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปนระบบตาม
หลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
4. รอยละผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยโครงงาน และ/หรือโครงการ
วิชาชีพโดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปนระบบตาม
หลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
ผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
ชิ้นงาน/โครงงาน โครงการวิชาชีพ
ระดับชั้น
จํานวน (คน)
รอยละ
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
23
23
100
23
23
100
รวมระดับ ปวส.
23
23
100
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ ผูเรียนทุกคนที่จัดทําโครงงานจะใชงบประมาณสวนตัวทัง้ หมด
จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

ผลการพัฒนา
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ระดับชั้น

ปการศึกษา ปการศึกษา
2553
2554
ปวส. ปที่ 1
ปวส. ปที่ 2
13
23
13
23
รวม ปวส.

ผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
โครงงาน
ปการศึกษา 2553
ปการศึกษา 2554
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
12
92.30
23
100
12
92.30
23
100

ผลการ
พัฒนา
ดี

เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 74

พอใช
รอยละ 60 – 74

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 3 อยูในระดับ ; ดี

ตัวบงชี้ที่ 4

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
พอใช

ปรับปรุง

รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรม ได จั ด ทํ า แผนการเรี ย น โดยบรรจุ ร ายวิ ช าภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ครบตามหลักสูตร นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักเรียนเพื่อเสริมสราง
ทั ก ษะการใช ภ าษาสื่ อ สาร
ด า นการฟ ง การอ า น การเขี ย น และการสนทนา ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดการเรียนการสอนปวส.1จํานวนนักศึกษา 20 คน ภาคเรียนที่ 1
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2,ปวส.2จํานวนนักศึกษา
23 คน ภาคเรียนที่ 3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 4 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ บรรจุไวในแผนการเรียน
ทุกสาขาวิชา
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดการเรียนการสอนปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาคเรียนที่ 2 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2, ภาคเรียนที่ 3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 4
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ มีผลประเมิน คิดเปนรอยละ....57.59......เทียบเกณฑ
การตัดสินอยูในระดับ...พอใช
....
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติ ามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน จําแนกตามชั้นปโดยเก็บขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่สาขา
วิชาชีพเปดสอน ที่ไดเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00

4. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน จําแนกตามชั้นป
จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

ผูเรียนทีม่ ีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน
และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ

-

-

-

20

20

64.68

23

23

50.5

43

43

115.18 / 2

43

43

57.59

ผลการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2554
ระดับชั้น

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

หมวดวิชา
ทักษะ
ภาษาไทยเพื่อ
อาชีพ

หมวดวิชา
ทักษะพัฒนา
เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 2

คารอยละเฉลี่ย 2
หมวดวิชา

ปวส. ปที่ 1
20
82.75
46.62
64.68
ปวส. ปที่ 2
รวมระดับ
43
ปวส.
รวมปวส1และ2 =64.68 + 50.5 = 57.59 %
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 4 อยูในระดับ

ดี ; พอใช

ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2554
จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

23
43

หมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน

หมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจ

คารอยละเฉลี่ย
2 หมวดวิชา

38.5

62.50

50.5

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 5

รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา
และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรม ได จั ด ทํ า แผนการเรี ย น โดยบรรจุ ร ายวิ ช าที่ ใ ห ค วามรู ด า น
คอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูและทักษะที่จําเปนในการศึกษาคนควา
และจัดหองอินเตอรเน็ต หองเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหครูผูสอนและนักเรียนมาใชบริการเรียนรู คนควาตาม
ความถนัดและความสนใจ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
นักเรียนสามารถเรียนรูและใชบริการไดตามความถนัดและความสนใจ สามารถนําทักษะความรู
ไปใชในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานอาชีพได
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการประเมินผลการเรียนของผูสอนในรายวิชาที่ใหความรูและเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร
คิดเปนรอยละ.....90.75.......... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....ดี........
วิธีดําเนินงาน
แผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรม ได ดํ า เนิ น การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ คอมพิ ว เตอร แ ละให บ ริ ก าร
อินเตอรเน็ต นักเรียนนักศึกษา เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน
ในการศึกษาคนควา ไดอยางเหมาะสมและเก็บขอมูลจากจํานวนนักเรียนที่ใชบริการในวิชาที่ใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรูจากสถิตินักศึกษาที่ใชบริการในแตละภาคเรียนระดับ ปวส. เพื่อใชในการคนควาและใชในการ
เขียนโปรแกรม
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเทอรเน็ต และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
โดยเก็บขอมูลจากผูสอนในแตละรายวิชาที่เกี่ยวของกับประพฤติกรรมการใชความรูและเทคโนโลยีใน
การศึกษาคนควา
4. รอยละของผูที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเทอรเน็ตและ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแตละประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป

ระดับชั้น

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

ผูเรียนทีม่ ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน อินเทอรเน็ต การเขียนแบบ
ดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี ฯลฯ
จํานวน (คน)
รอยละ

-

-

-

20

20

100

23

23

90.75

43

43

100

43

43

100

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 5 อยูในระดับ ; ดี
ตัวบงชี้ที่ 6

พอใช

ปรับปรุง

ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค า นิ ย มที่ ดี ง ามในวิ ช าชี พ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการจัดกิจกรรมหนาเสาธงและมีการประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษาและมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาทําการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคในดาน
คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม ในปการศึกษา 2554
ไดจัดทําเครื่องมือในการสรุปผล(แบบสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในภาพรวม) มีจํานวนคุณลักษณะที่ใช
ประเมิน จํานวน 5 รายการ ไดแก เขารวมกิจกรรม แตงกายถูกระเบียบ ไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติด มี
มนุษยสัมพันธที่ดีและบุคลิกภาพเหมาะสม/จิตอาสา
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีอาจารยที่ปรึกษา
เปนผูประเมินในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี โดยมีรายการประเมินทั้ง 5 รายการ
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยเนน
การมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงานในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี ทํา
ใหนั กศึกษามี บุคลิกภาพที่ มีความเหมาะสมในการวางตัวและมีความรูสึก รักในวิชาชีพของตนเอง

ตลอดจนการเป น คนที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ดี ต อ บุ ค คลรอบข า ง ทํ า ให อ ยู ร ว มกั น ในสั ง คมได อ ย า งมี
ความสุข โดยมีรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ตามตาราง จํานวนผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงคเฉลี่ยทั้ง 4
ระดับ คิดเปนรอยละ ..98 %...เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ....ดี....
วิธีดําเนินงาน
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม
งาน/โครงการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน มีการประเมินเจตคติ คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา มี
กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา โครงการสงเสริมคุณภาพและนันทนาการ โครงการพัฒนาจิต เปนตน ตาม
วงจรคุณภาพ
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติ ามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนแตละชั้นปตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานที่มีพฤติกรรม 3 ดาน
3.1 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ
วิทยาลัย เชน การแตงกายตามระเบียบ การเขาแถวหนาเสาธง ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมย ไมเกี่ยวของ
กับสารเสพติดและการพนัน เปนตน
3.2 การมีมนุษยสัมพันธ ไดแก การทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ใหความ
รวมมือกับผูอื่น ชวยเหลือผูอื่น พูดจาสุภาพ เปนตน
3.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไดแก การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสตางๆ
4. รอยละของผูเรียน ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป ที่มี
คุณธรรม

ระดับชั้น

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

20
23
43
43

ผูเรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
จํานวน (คน)
รอยละ

25
13
39
39

96.1

100
98
98

เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
มากกวารอยละ 74
รอยละ 60 – 74
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 6 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ตัวบงชี้ที่ 7

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
ปรับปรุง

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวช. 3 เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขา ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
วิธีดําเนินงาน
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม
งาน/โครงการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การ
ประเมินตามสภาพจริง โครงการสอนเสริม ตามวงจรคุณภาพ
ขอมูลที่จัดเก็บ
1.ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช. 3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
แหลงขอมูล
1.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2..งานทะเบียน
3.หัวหนาสาขาวิชา
ระดับชั้น
ปวช.3
รวม

จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
-

หมายเหตุ ไมมีนักศึกษา ปวช
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 7 อยูในระดับ

ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน (คน) รอยละ
-

ดี

-

พอใช

ผูไมจบการศึกษา
จํานวน (คน) รอยละ
-

ปรับปรุง

-

ตัวบงชี้ที่ 8

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดประชุมครูผูสอนเพื่อทบทวน และสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับเกณฑการประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 และวิธกี ารประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ในชั่วโมงแรกของทุกรายวิชาครูผูสอนจะอธิบายหลักเกณฑการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดผล
การประเมิ น ผล ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ใหผูเรียนไดเขาใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ใกลชิดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูเรียนที่มีความเสี่ยงจะไม
สําเร็จการศึกษา
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการศึกษา ในภาพรวม คิดเปนรอยละ......
56.25. เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ.....ปรับปรุง
คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวส. 2 เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขา ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติ ามขอกําหนด
2. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ระดับชั้นปวส 2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส. 2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
แหลงขอมูล
1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. งานทะเบียน
3. หัวหนาสาขาวิชา
จํานวนนักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา
ผูไมจบการศึกษา
ระดับชั้น
ทั้งหมด
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ
ปวส.2
32
18
56.25
14
43.75
32
18
56.25
14
43.75
รวม
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 8 อยูในระดับ
ดี
พอใช ; ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 9

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
วิธีการดําเนินงาน
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม
งาน/โครงการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ
โครงการฝ ก ทั ก ษะ โครงการจั ด สอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ร ว มกั บ กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน การจั ด สอบ
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชาตามวงจรคุณภาพ
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํา นวนผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในแต ละหลั ก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ที่ เ ข า รั บ การประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. หลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียนจากพัฒนาการเรียนการ
สอนและประเมินผลหรืองานมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
7. หลั ก ฐานการจั ด สอบประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ จํ า นวนผู เ ข า สอบ กรรมการจั ด สอบหรื อ
ผูรับผิดชอบ
8. หลักฐานการพัฒนาขอสอบหรือเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
9. หลักฐานการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน

ระดับชั้น
ปวช.3
รวม

จํานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

-

-

-

ผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเทียบกับผูสําเร็จ
การศึกษา
จํานวน
รอยละ
-

-

หมายเหตุ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไมมีนักศึกษาชัน้ ปวช. 3
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 9 อยูในระดับ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 10

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดทําโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง โดยมีการจัดทํา
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดทําขอสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ชั้นสูง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแตละสาขาวิชา
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ชั้นสูงโดยกําหนดเกณฑขั้นต่ํา
ในการผานการประเมิน ขั้นต่ําไมนอยกวา รอยละ ... 100...... ของคะแนนรวมของแตละสาขาวิชา
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการประเมินผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 แตละ
สาขาวิชา นักเรียนสามารถสอบผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑที่กําหนดมีเกณฑที่ไดคือ
ผานและไมผานผลการสอบผานทุกคน คิดเปนรอยละ....100... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....ดี......
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํ า นวนผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาในแตล ะหลัก สูตรประกาศนีย บัตร วิชาชีพ ที่ เ ขารับการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

6. หลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียนจากพัฒนาการเรียนการ
สอนและประเมินผลหรืองานมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
7. หลั ก ฐานการจั ด สอบประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ จํ า นวนผู เ ข า สอบ กรรมการจั ด สอบหรื อ
ผูรับผิดชอบ
8. หลักฐานการพัฒนาขอสอบหรือเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
9. หลักฐานการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดสอบ
แหลงขอมูล
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล หัวหนาสาขา (แผนก)วิชาชีพ

ระดับชั้น

จํานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

13
13

13
13

13
13

ปวส2
รวม

ผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเทียบกับผูสําเร็จ
การศึกษา
จํานวน
รอยละ
13
13

100
100

เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 74

พอใช
รอยละ 60 – 74

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 10 อยูในระดับ ; ดี
ตัวบงชี้ที่ 11

พอใช

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 60
ปรับปรุง

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ป
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรม ได จั ด ให มี ก ารสํ า รวจผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด ง านทํ า ในสถาน
ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จากแบบสํารวจ การสัมภาษณและการตอบไปรษณีย โดยมี
การประสานงานระหวาง อาจารยที่ปรึกษา แผนกวิชา งานทะเบียน
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการสํารวจขอมูลนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ไดนําความรูที่ไดรับไปประกอบ
อาชีพในภาครัฐและเอกชนและการประกอบอาชีพอิสระ และนักเรียนที่เขารับการศึกษาตอ ไดรับขอมูล
จํานวน .......12..... คน

สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
ผลการประเมิ น ความรู แ ละทั ก ษะในการทํ า งาน การศึ ก ษาต อ และการประกอบอาชี พ อิ ส ระ
จากขอมูล......21.... คน คิดเปนรอยละ...85.71........ เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ .....ดี......
วิธีการดําเนินงาน
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม
งาน/โครงการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดกรรมแนะแนวศึกษาตอ โดยปจฉิมนิเทศกอนจบ
การศึกษา โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ขอมูลการตรวจสอบคุณวุฒิ แบบสอบถาม ในวันปจฉิมนิเทศ
ตาม มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชาตามวงจรคุณภาพ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมาแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แตละหลักสูตร
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แตละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แตละ
หลักสูตร
6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป แตละหลักสูตร
แหลงขอมูล
งานแนะแนว งานทวิภาคี งานทะเบียน งานสารบรรณ
จํานวนผูจบการศึกษา
ศึกษาตอ
ทํางาน
ไมระบุ
ระดับชั้น
ปการศึกษา....2554. จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
ปวช.3
ปวส.2
21
21
ติดตามได (รอยละ)
ติดตอไมได (รอยละ)
รวม

แบบบันทึกการมีงานทํา / ศึกษาตอภายใน 1 ป
ของผูสาํ เร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 ปการศึกษา 2554
รอยละ

0

7

14.29 0.00 71.43 14.29

0.00 85.71

7

1

0

5

1

0

7

14.29 0.00 71.43 14.29

0.00 85.71

เฉลี่ย

1

ไมสามารถติดตอได

5

วางงาน

0

ศึกษาตอ

รวม

1

ประกอบอาชีพ

ไมสามารถติดตอได

7

ไดงานทํา

วางงาน

รวมทัง้ สิ้น

ศึกษาตอ

ปวส.2

ไดงานทํา
อิสระประกอบอาชีพอิสระ

สาขางาน

จํานวนผูจบการศึกษา

จํานวนคน

สรุป : ในปการศึกษา 2553 ผูสําเร็จการศึกษา ปวส.2 ทีไ่ ดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 85.71
เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 59

พอใช
รอยละ 50 – 59

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 11 อยูในระดับ ; ดี
ตัวบงชี้ที่ 12

พอใช

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 50
ปรับปรุง

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดตระหนักถึงความพึงพอใจของหนวยงาน สถานประกอบการใน
การรับนักเรียนเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของตน โดยไดจัดทําแบบสํารวจ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
หนวยงานสถานประกอบการที่ มีตอคุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค ดา นคุ ณธรรม จริยธรรมของผูสํา เร็จ
การศึกษาที่ไดเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการติดตามโดยการสงแบบสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ /หนวยงาน ตอการทํางานของพนักงานที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 เพื่อสํารวจ
และสอบถามความพึงพอใจดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดเขา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการสงแบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ / หนวยงานตอการทํางาน ไปยัง
หนวยงานและสถานประกอบการ จํานวน …23…..ฉบับ และจากการสัมภาษณหวั หนาหนวยงานของสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย …4.00….. เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....ดี
วิธีการดําเนินงาน
สํารวจความพึงพอใจของผูบริหาร เจาของสถานประกอบการ หรือผูที่เกี่ยวของที่มีตอพฤติกรรมของ
ผูสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในแต ล ะหลั ก สู ต ร ตามประเภทวิ ช า สาขาวิ ช า และสาขางาน ที่ ป ฏิ บัติ ง านในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งนักศึกษาที่ฝกงาน เกี่ยวกับ
1) ความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น
2) ความรู ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ จํ า เป น ในการทํ า งาน เช น การเป น ผู นํ า และผู ต ามที่ ดี การ
ตัดสินใจ ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทักษะในการสื่อสาร
ทักษะในการจัดการและการทํางานเปนทีม ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหา เปนตน
3) คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ เชน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ความมี
วินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน ความเสียสละ การตรงตอเวลา การอุทิศตนในการ
ทํางานที่รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติด
เปนตน
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติ ามขอกําหนด
2. จํานวนและประเภทของสถานประกอบกรที่ใหขอมูลโดยระบุชื่อ ที่ตั้ง
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดาน โดยใช เครื่องมือ ที่มีมาตรวัด 5 ระดับ เชน แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ หรืออื่นๆ แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดาน แตละหลักสูตร
แหลงขอมูล
1. งานแนะแนว
2. งานทวิภาคี

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายนามสถานประกอบการที่ประเมินผูสําเร็จการศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมกวงเฮงเส็ง
25 ถ. บํารุงราษฏร ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
สํานักงานทางหลวงที่ ๑
1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
สวนสัตวเชียงใหม
100 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมพัฒนาการชาง 6 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม
บริษัท นิ่มซี่เส็ง รถยก จํากัด
402 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ.
เชียงใหม
รานจิตรชาง
14 ต. ยุหวา อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
รานนองการเบาะประดับยนต
62/25 หมู 7 ต. หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม
รานเพิ่มพูลกิจแอร
63/28 ถ. ราษฏรอุทิศ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม
รานแอรโชคอัพ
235/12 ถ. เจริญประเทศ ต. ชางคลาน อ. เมือง จ.
เชียงใหม
บริษัท ดีคูลเลอร (ประเทศไทย) จํากัด
396 ถ. ซุปเปอรไฮเวย ต. ปาตัน อ. เมือง จ. เชียงใหม
แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑
1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
แบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูส ําเร็จการศึกษา

ขอ
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
1 ดานความสามารถทางวิชาการ
1. การมีทักษะดานภาษา
2. การมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร
2. ดานความสามารถดานพืน้ ฐานในการทํางาน
3. การเปนผูนาํ ผูตามที่ดี
4. การตัดสินใจ
5. ความตระหนักในการปฏิบัติตนใน
การรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
6. ทักษะการสื่อสาร
7. ทักษะการจัดการ
8. ทักษะการทํางานเปนทีม
9. ความสามารถการคิดวิเคราะห

ระดับความพึงพอใจ (5 ระดับ)

3.

10. ความสามารถในการแกไขปญหา
11. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ดานจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
12. ความมีวินยั
13. ความซื่อสัตย
14. ความขยัน อดทน เสียสละ
15. การตรงตอเวลา
16. ความมีมนุษยสัมพันธ
17. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
18.ไมเกี่ยวของสารเสพติด อบายมุข
เฉลี่ย

เกณฑการตัดสิน
ดี
4.00 – 5.00

พอใช
3.50 – 3.99

ปรับปรุง
1.00 – 3.49

ดี

ปรับปรุง

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 12 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 สาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.
ปการศึกษา ....2554
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ
พอ
ประเมิน
ใช
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
84.48
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตาม
ชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร และ
100 %
คณิ ต ศาสตร มาใช แ ก ปญ หาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ 57.59 %

อ.สันติสุข

9
-

-

อ.มงคล

9
9

อ.นพดล

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
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทํา ในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับ ; ดี

90.75

9

อ.มงคล

98%

9

อ.สุทธินันท

-

-

-

56.25

9

อ.สันติสุข

-

ไมมีน.ศ. ปวช

-

-

100

9

อ.ไกรสร

85.71

9

อ.ไกรสร

4.00

9

อ.ไกรสร

พอใช

-

-

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขาวิชาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดจัดประชุมเพื่อสรางความเข าใจรวมกันทั้ง
ครูผูสอน ผูเรียนและสถานประกอบการโดยมุงเนนศึกษาขอกําหนดและกรอบของหลักสูตรที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดประกาศใช คือ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตาง ๆ นอกจากนั้นไดมีการรวมประชุมปรับแผนการเรียน
ใหมทั้งหมด เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะในรายวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสาขางานที่ผูเรียนเปนผู
เลือก
การดําเนินการ (Attempt)
สาขาวิชาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในการดาน
การจัดทําหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนฐานสมรรถนะ ดําเนินการปรับแผนการเรียนระดับชั้น
ปวส. สาขางานติดตั้งบํารุงรักษา โดยทางสถานศึกษาไดอนุมัติใหใชแผนการเรียนที่ปรับใหมนี้ ตั้งแตป
การศึกษา 2552 เปนตนไป นอกจากนั้นทางแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดขอความรวมมือจากผูเรียน ได
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําขอมูลมาใชปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคณ
ุ ภาพมากขึ้น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
สาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะที่นํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนทั้งระบบปกติเปนจํานวน 4 หลักสูตรและครู-อาจารยผูสอนไดทําการพัฒนาโดยการทําแผนการ
สอนแบบมุงเนนฐานสมรรถนะในแตละรายวิชา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะในระดับสาขาวิชา และรายวิชา โดย
ใหส อดคล อ งกับ ความต อ งการของตลาดแรงงาน ชุ ม ชนและทอ งถิ่ น โดยมีก ารประเมิน และปรับ ปรุ ง
หลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิช าเทคนิ คอุ ต สาหกรรมไดจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสมรรถนะของสถานศึ ก ษาร ว มกับ สถาน
ประกอบการและปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน และไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาตางๆ อยางมีคุณภาพเพื่อนําไปสอนจริงแลวนํากลับมาประเมินเพื่อที่จะปรับปรุงใหไดมาตรฐาน
อยางตัวเนื่อง

สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการเปดหลักสูตรการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปรากฏวามีผูสนใจจากหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเขามาเรียนในปการศึกษา 2554 จํานวน…20…..คน คิดเปนรอยละ......
100..%.... เทียบเกณฑการตัดสิน อยูในระดับ .....ดี........
คําอธิบาย
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ
ความสําเร็จจากการปฏิบัติตาม ขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพ เชนการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
ความตองการของสถานประกอบการ เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. จํานวนรายวิชา ที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ และเปดสอนใน
สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก
- ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
- ขอมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการ
เรียน ที่สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน
- รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา แผนการเรียน
- รายงานการนําผลการประเมินไปใช

ที่

รายการวิชาชีพสาขางาน...เทคนิค
อุตสาหกรรม

1 ระดับ ปวส.1.
2 ระดับ ปวส.2
รวมทั้งหมด

จํานวน
จํานวน
รายวิชาที่มี รอยละของรายวิชาที่มีการ
รายวิชาที่เปด การพัฒนา พัฒนาหลักสูตรฐาน
สอน
หลักสูตรฐาน สมรรถนะที่มีคุณภาพ
สมรรถนะ
23
23
100
20
20
100
43

43

100

ตารางแสดงการดําเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สถานะของการดําเนินการ
ลําดับที่
สาขางาน
ผูรับผิดชอบ
พัฒนาแลว ยังไมไดพัฒนา
9
1
ติดตั้งและบํารุงรักษา
อ.สันติสุข ศรีเกิน

เกณฑการตัดสิน
ดี

พอใช

ปรับปรุง
มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่มี
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ
คุณภาพครบทัง้ 4 ขอ มากกวา
ต่ํากวารอยละ 60 หรือไม
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ
รอยละ 75
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติขอใด
รอยละ 60 - 75
ขอหนึ่งเพียงขอเดียว

ดังนั้นจํานวนสาขางานที่ไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะแลว
คิดเปนรอยละ ......100...... ของสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 13 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการจัดกระบวนการเรียนรู โดยมีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูที่เปนแบบ บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรมและเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใช
สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตาม
แผนการจัด การเรียนรูมีการนิเทศการสอนและนําผลมาพัฒนาจัดการเรียนรู
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรมและงานต า ง ๆ มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ ป น แบบบู ร ณาการ
คุณธรรม จริยธรรม
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อการสอน การวัดผล
และการประเมินผลผลตรงกับแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดให มีการนิเทศการสอนและมีการนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาการเรียนรู โดยใชวิธีการวิจัยในชั้นเรียน

สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากผลการดําเนินการ ผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดคุณภาพ
มีการดําเนินการนิเทศการสอนการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน และมี
แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ คิดเปนรอยละ..70. เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ พอใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน
2. จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ ดังนี้
2.1 ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ
2.2 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
2.3 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน
2.4 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู
3. รอยละของรายวิชาที่มกี ารเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ
สาขาวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.ไดปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพของการจัดการเรียนรู โดยได
พิจารณาจาก
1. ผลการปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพ
1.1 ผลการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู
1.2 ผลการนิเทศการสอน
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการสอน
1.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน
1.5 ผลการนําการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ซึ่งผลการประเมินสาขาวิชา... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม. สามารถปฏิบัติไดทั้งหมด
.....3...ขอ และมีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการรอยละ ....70..... ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
จํานวน
จํานวนรายวิชาที่ รอยละของรายวิชาที่มีการ
เขียนแผนการจัดการ
รายวิชาที่เปด
เขียนแผนการ
สาขางาน…..เทคนิคอุตสาหกรรม
เรียนรู
สอน
เรียนรูแบบบูรณาการ
ระดับ ปวส.
ปวส.1

20

3

70

ปวส.2

23

3

70

43

6

70

รวม

เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 75
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 14 อยูในระดับ

พอใช
รอยละ 60 – 75
ดี ; พอใช

ปรับปรุง
ต่ํากวารอยละ60
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมรวมกับฝายวิชาการ จัดการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการการนอมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ครูผูสอนของแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมเขารวมการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการการนอมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายวีระ ทองทาบวงศ ครูชํานาญการพิเศษ วก.เกาะคาเปน
ผูบรรยาย วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และอบรมและประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทําแผนการเรียนรู มุงเนน
สมรรถนะ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2554
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากผลการดําเนินการ การฝกอบรมเชิงปฎิบัติการการนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนการเรียนรู มุงเนนสมรรถนะ และบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม คิดเปนรอยละ ....4.315..... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ .....ดี.......
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
3. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ดรับการพัฒนาของสถานศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนป 2553
ลําดับที่
ชื่อครูผูสอน
1.
อ.สันติสุข ศรีเกิน
2.
3.
4.

รายวิชาทีป่ ระเมิน
1.ความแข็งแรงวัสดุ
2.โลหะวิทยา
อ.เชาวลิต โตวิเวก
1. งานฝกฝมือ
อ.ไกรสร จันทรธรรม 1. งานฝกฝมือ
2. วัสดุชาง
อ.นพดล วังมณี
1.วางผังโรงงาน

ผลการประเมิน
3.9619
3.6963
4.148
3.95
3.9942
3.98611

5.
6.

อ.สุทธินันท สมฤทธิ์ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
อ.พิเชษฐ โควตระกูล 1. วัสดุชาง
รวม

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนป 2554
ลําดับที่
ชื่อครูผูสอน
รายวิชาทีป่ ระเมิน
1.
อ.สันติสุข ศรีเกิน
1.ความแข็งแรงวัสดุ
2.โลหะวิทยา
3. ระบบปมและงานทอ
4. งานซอมและบํารุงรักษา
5. กรรมวิธีการผลิต
2.
อ.นพพร จินะกา
1. งานฝกฝมือ
3.
อ.ชานนท ชมสุนทร 1. เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
4.
อ.ไกรสร จันทรธรรม 1. งานฝกฝมือ
2. วัสดุชาง
5.

7.

1. งานฝกฝมือ
2. งานเทคนิคพื้นฐาน
3. เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
4. เขียนแบบเทคนิค
อ.สุทธินันท สมฤทธิ์ 1. งานฝกฝมือ
2. วัสดุชาง
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
4. การบริหารงานบํารุงรักษา
5. งานวางผังโรงงาน
อ.มงคล จันโทภาส
1. งานฝกฝมือ

8.

อ.พิเชษฐ โควตระกูล 1. งานฝกฝมือ

6.

อ.นพดล วังมณี

3.85455
4.086
3.960

ผลการประเมิน
4.48
4.52
4.44
4.52
4.43
4.26
4.28
4.26
4.38
4.25
4.51
3.56
4.34
4.02
4.29
4.60
4.31
4.24
4.26

4.35
4.315
รวม
ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถในรายวิชา
ที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผล
ดังนั้นจํานวนสาขางาน ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนป 2553 มีคาเฉลี่ย

3.960 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนป 2554 มีคาเฉลี่ย ......4.315...... ของ
สาขางานทั้งหมดเกณฑการตัดสิน ดี
เกณฑการตัดสิน
ดี
4.00 – 5.00

พอใช
3.50 – 3.99

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 15 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ปรับปรุง
1.00 – 3.49
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 16

รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดเล็งถึงความสําคัญในการจัดการการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะ และพัฒนาตนเอง จึงมีการจัดสรรงบประมาณคาวัสดุฝกใหเพียงพอกับผูเรียนแผนก
วิชา เทคนิคอุตสาหกรรมโดยไดมีการกําหนดงบประมาณของวัสดุฝกเพื่อใชในแผนงบประมาณประจําป
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช า เทคนิ ค อุ ต สาหกรรมมี วั ส ดุ ใ ห ผู เ รี ย นฝ ก ทั ก ษะตามจุ ด ประสงค ร ายวิ ช า
ซึ่งสถานศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณคาวัสดุฝก ทั้งสิ้น . 83,325... บาท ในการเบิกวัสดุฝกแตละ ภาค
เรียนมีการจัดทํา สผ.1 พรอมแนบโครงการสอน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
งบประมาณคาวัสดุฝก คิดเปนเงินทั้งสิ้น ....5,103,725 บาท จากงบประมาณดานวัสดุฝก ตอ
งบดําเนินการจํานวน ...... 83,325 บาท คิดเปนรอยละ ...1.6. เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ..ปรับปรุง..
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. งบดําเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา
2. งบประมาณที่สถานศึกษา จัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละหลักสูตร ตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละหลักสูตร
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
สาขาวิชา ... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.... ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก
อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวน ..... 83,325..... บาท

เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 15
ของงบดําเนินการทั้งหมด

พอใช
รอยละ 10 – 15
ของงบดําเนินการทั้งหมด

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 10
ของงบดําเนินการทั้งหมด

หมายเหตุ ไมตองประเมินแตใหกรอกรายละเอียด
ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและจํานวน
ผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร โดยเนนผูเรียน ..2. คนตอคอมพิวเตอร....1. เครื่องและในการจัดการจัดตาราง
เรียนของนักเรียน ใหทําการสํารวจจํานวนเครื่
องคอมพิ ว เตอร แ ต ล ะห อ งเพื่ อ ให เ พี ย งพอกั บ จํ า นวนของผู เ รี ย นซึ่ ง ทางวิ ท ยาลั ย ฯ มี ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอรจํานวน ....1.... หองในภาคเรียนที่ 1 / 2554 และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน...1....
หองในภาคเรียนที่ 2 /2554 คือ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรของหองปฏิบัติการ สามารถจัดตารางเรียนของนักเรียน
และตารางใชหองปฏิบัติการไดเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน โดยผูเรียน..2..คนใชเครื่องคอมพิวเตอร...1.
เครื่อง (.2.. คน :.1...เครื่อง) ทําใหนักเรียนเกิดทักษะและไดฝกปฏิบัติอยางเต็มที่ สามารถทํางานตามที่
มอบหมายเสร็จทันเวลา
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
ผลที่ ไ ด จ ากการจั ด ตารางการใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร คิ ด เป น ระดั บ ความเหมาะสม
และเพียงพอคือ..2.. คน :...1.. เครื่อง คิดเปนรอยละ ....50.... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....พอใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนหองและตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอหอง
3. จํานวนผูเรียน ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรแต
ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชคอมพิวเตอร
(ผูเรียน : คอมพิวเตอร) ........2 : 1.................

เกณฑการตัดสิน
ดี
ผูเรียน : คอมพิวเตอร
1 คน : 1 เครื่อง

พอใช
ผูเรียน : คอมพิวเตอร
2 คน : 1 เครื่อง

ปรับปรุง
ผูเรียน : คอมพิวเตอร
3 คนขึ้นไป : 1 เครื่อง

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 17 อยูในระดับ
ดี ;พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และ
เกิดประโยชนสูงสุด
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมรวมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความ
รวมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2554 และ
ปงบประมาณ 2555 เพื่อวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ฝกปฏิบัติงานเพิ่มเติม
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมอบหมายใหคณะครูผูสอนที่รับผิดชอบดูแล บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่ภายในและภายนอกแผนกวิชา รวมกันควบคุมและกําหนดกติกาการใชพื้นที่ฝกปฏิบัติงานที่ปรับปรุง
ใหมของครูผูสอนและผูเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากผลสรุป ครูผูสอนที่รับผิดชอบดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานที่ภายในและภายนอกแผนกวิชา
รวมกันควบคุมและกําหนดกติกาการใชพื้นที่ฝกปฏิบัติงานที่ปรับปรุงใหมของครูผูสอนและผูเรียน มีการ
ปฏิบัติทุกขอ อยูในระดับ ....ดี
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพืน้ ที่ฝกปฏิบัติ
2. ตารางการใชหอ งเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจาก
- มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัตกิ าร โรงฝกงาน และพืน้ ที่ฝกปฏิบัติ
- มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพืน้ ที่ฝกปฏิบัติตามตารางการใช
- มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝกปฏิบัติ

ตารางแสดงการจําแนกพื้นทีแ่ ละหองเรียนในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2554
พื้นที่/หมายเลขหอง
อาคาร 8 แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นทีฝ่ กปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
ดี
พอใช
ปรับปรุง

พื้นที่อาคารชัน้ ที่ 1
หอง 811 หองเรียนทฤษฎี
หอง 812 หองเรียนทฤษฎี
หอง 813 หองพักครู
หอง 814 หองเก็บพัศดุ
หอง 815 หองเครื่องมือ
หอง 816
หอง 817
หอง 818
หอง 819
หองบริการ Internet)

เกณฑการตัดสิน
ดี
ปฏิบัติทุกขอ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

พอใช
ปฏิบัติขอ 1 – 3

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 18 อยูในระดับ ; ดี
ตัวบงชี้ที่ 19

ปรับปรุง
ปฏิบัติขอ 1 – 2
พอใช

ปรับปรุง

ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงู สุด
ความตระหนัก (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการของแผนก
ไดแก หองอินเตอรเน็ต ระบบสืบคน มุมวิชาการที่เก็บเอกสารตําราตางๆ ของแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม

การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมดําเนินการเก็บขอมูลการใชศูนยวิทยบริการ โดยนําขอมูลการใชงาน
ดังกลาวจากงานหองสมุด และตารางลงชื่อเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตของแผนก และจากการสังเกตศูนย
วิทยบริการในเรื่อง ระบบสืบคน สื่อบริการที่หลากหลาย ที่สามารถรองรับและใหบริการแกชุมชนและ
สังคมได
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในตัวบงชี้ที่ 19 มีดังตอไปนี้
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการให
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้
1.1 จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในศูนยวิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย และขอมูล
การใชงาน
1.2 มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบสืบคน
1.3 สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชมุ ชนและสังคม
1.4 มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ
ซึ่งผลการประเมินของสาขาวิชาชางกลโรงงานไดปฏิบตั ิครบทั้ง 4ขอ

สาขางาน…..เทคนิค
อุตสาหกรรม
ปวช.
ปวส.

จํานวนครุภณ
ั ฑ และ มีระบบการจัดการที่
สื่อมีหลากหลาย
มีประสิทธิภาพ
1

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 19 อยูในระดับ

1

ดี

; พอใช

รองรับการ
บริการแก
ชุมชน
1

มีการประเมิน
คุณภาพ
ใหบริการ
-

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดเล็งถึงความสําคัญในการจัดการการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะ และพัฒนาตนเอง จึงมีการจัดสรรวัสดุฝกใหเพียงพอกับผูเรียนแผนกวิชา เทคนิค
อุตสาหกรรมโดยไดมีจัดสรรวัสดุใหมีความสอดคลองกับอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช า เทคนิ ค อุ ต สาหกรรมได จัด สรรหาวั ส ดุ ใ ห ผู เ รี ย นฝ ก ทัก ษะตามจุ ด ประสงค ร ายวิ ช า
สอดคลองกับการปฏิบัติงานตางๆ โดยสํารวจจากครุภัณฑ และอุปกรณ ใหมีความเหมาะสมตอจํานวน
ผูเรียน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากผลสรุปการเก็บรวบรวมขอมูลของผูเรียนในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติทั้งหมด 4 ขอ คิดเปนรอยละ
....75... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....พอใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
สถานศึกษาจะตองดําเนินการและมีขอมูลที่บงชี้คุณภาพ ดังนี้
1. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพทีใ่ ชงานไดดี
2. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือ
ตางๆ ที่ใช
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน
รายการคุรุภัณฑ
/และอุปกรณที่จัดซื้อ

รายวิชา

เครื่องกดอัด
หนากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ ( เต็มใบ)
หนากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ ( ครึ่งทอน)
สวานไขควงไรสาย

การตรวจสอบติดตามสภาพ
การใชงาน
ดี
พอใช ปรับปรุง
9
9
9
9
9

รวม
เกณฑการตัดสิน
ดี
ปฏิบัติทุกขอ

พอใช
ปฏิบัติขอ 1 – 4

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 20 อยูในระดับ

ดี ; พอใช

ปรับปรุง
ปฏิบัติขอ 1 – 3
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 21

ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิ ช าเทคนิ คอุ ต สาหกรรมมีก ารบัน ทึ ก ข อมูล เป น รู ป ภาพสํ า เนาเอกสารบั น ทึ ก ข อ ความที่
เกี่ยวของกับขอมูลประกอบการพิจารณา ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรูในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ขอมูลประกอบการพิจารณา
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากขอมูลประกอบการพิจารณาระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรูในแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม มีขอมูลประกอบการพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
ระดับคุณภาพการจัดการความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
เรียนรูในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ที่มีหลักฐานขอมูลประกอบการพิจารณา 8 ขอ คิดเปนรอยละ...
66.6.... เทียบเกณฑ การตัดสินอยูในระดับ .....พอใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. จํานวนสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมี
คุณภาพโดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
- ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
- ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภยั
- ปายแสดงขั้นตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
- สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
- อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพืน้ ทีน่ อกเหนือจากหองพยาบาลของสถานศึกษา
- บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
- อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
- ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุ
3. รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกได
อยางมีคุณภาพ
ในแตละสาขางานพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภยั
3. ปายแสดงขั้นตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
4. สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ

5. อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพืน้ ทีน่ อกเหนือจากหองพยาบาล
6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
7. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
8. ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุ
ซึ่งสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
การจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สาขางาน
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพ
แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
3
811
3
812
3
743
3
744
3
รง.ฝม.1
3
รง.ฝม ทอ.
3
หองเก็บพัสดุแผนกฯ
3
หองน้ําครูผูสอน
3
หองเครื่องมือ
3
หองผลิตสื่อการสอน
3
หองพักครู
3
หองเก็บเหล็ก
รวม
10
2
จากตารางพบวา
 สาขางานที่มีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพดี จํานวน ......10.....สาขางาน คิดเปนรอยละ ....83.3... ของสาขางาน
ทั้งหมด
 สาขางานที่มีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพพอใช จํานวน ......2.....สาขางาน คิดเปนรอยละ ....16.6.. ของสาขางาน
ทั้งหมด
 สาขางานที่มีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน .......-....สาขางาน คิดเปนรอยละ ...-... ของสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 21 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
วิธีการดําเนินงาน ( Awareness)
แผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรม ได ส ง ครู ใ นแผนกเรี ย นต อ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาตรี พั ฒ นา
บุคลากร เพื่อเพิ่มวิทยฐานะและสงครูเขารวมสัมมนาทางวิชาการ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดสงครูในแผนกเรียนตอปริญญาโทจํานวน 3 คน และปริญญาตรี
1 คน จนจบ พรอมสงครูเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 1 คน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการบูรณาการการเรียนการสอนของครูที่ไ ดรับการการฝ กอบรม การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และศึกษาตอ ทั้งภาครัฐและเอกชน และภายในสถานศึกษา ทํา
ใหนักเรียน นักศึกษามี ความรูทั ก ษะวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มขึ้น โดยจั ดส งครูแ ละบุคลากร
ทั้งหมดที่รับการพัฒนาในวิชาชีพและหนาที่ที่รับผิดชอบ คิดเปนรอยละ ......75...... เทียบเกณฑการตัดสิน
อยูในระดับ...พอใช..
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนครูและบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพทีส่ อน
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
4. รอยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหนาที่ ที่
รับผิดชอบ
ตารางการพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา .....2554....
จํานวนบุคลากร
ระยะเวลา
ที่
หัวขอเรื่อง/ชื่อเรื่อง
สถานที่
วัน/เดือน/ป (ชม.)
ที่เขารวมอบรม
1 เรียน( วศ.ม. )เครื่องกล
5 ป
มศว.
1
2 เรียน ( วศม. ) อุตสาหการ
5 ป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1
3 เรียน ( วศม. ) อุตสาหการ
2 ป
เทคนิคเชียงใหม
1
4 เรียน ค.อบ ( ชางยนต )
3 ป
เทคโนโลยีราชมงคล
1
ลานนาตาก
5 อบรมการการอบชุบโลหะ
9-10 ก.ย.54
อมตะนคร กรุงเทพ
1
6
ดังนั้นบุคลากรไดพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบคิดเปนจํานวน.....6......คน
คิดเปนรอยละ......75..%....ของบุคลากรทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 22 อยูในระดับ
ดี ; พอใช
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 23

จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการดําเนินงาน ( Awareness)
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ
ทั้งภายใน และภายนอก เชนการเปนวิทยากรใหความรู จากภายนอกรวมกับแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานจัด
อบรมซอมเครื่องกลึงพรอม สนับสนุนเงินวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรเปนตน เพื่อใหการจัด
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาและงานตาง ๆ มีจาํ นวนครั้ง หรือปริมาณ ในการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ
เครื่องจักร จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม เพือ่ สนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการดําเนินการแลว แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีจํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร จากแหลงตาง ๆ จํานวน …5 ครั้ง เทียบเกณฑการตัดสินอยู
ในระดับ ปรับปรุง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ ภายในสถานศึกษา
2. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ จากสถาบันทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
3. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ จากสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
รายการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก
1. อบรมการซอมเครื่องกลึงรวมแผนกเทคนิคพื้นฐาน
2. ปรับปรุงหองอินเตอรเน็ต
3. ปรับปรุงหองหองปฏิบัติการเทคนิคอุตสาหกรรม
4. ซื้อเครื่องมือเขาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
5. ซอมอุปกรณหลอเย็นในการใชเครื่องเจาะ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนครั้ง
1
1
1
1
1
5

เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ ระดมทรัพยากรทั้งภาภายนอก
ภายนอก มากกวา 25 ครั้งขึ้นไป
20 – 24 ครั้ง
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 23 อยูในระดับ

ตัวบงชี้ที่ 24

ดี

ปรับปรุง
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอก นอยกวา 20 ครั้ง

พอใช ; ปรับปรุง

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
วิธีการดําเนินงาน ( Awareness)
สถานศึกษาไดจัดการศึกษา ในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2553 ในการศึกษา
ระบบปกติ ไดจัดใหมีรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมีสถานประกอบการ จํานวน..10... แหง รวมจัดการศึกษา
ระบบปกติ ใ นแผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรม มี ส ถานประกอบการให ค วามร ว มมื อ กั บ นั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในการศึกษาระบบปกติ จํานวน ..10.. แหง
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากจํานวนสถานประกอบการจํานวน ...10..แหง จัดการศึกษาในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
มีสถานประกอบการใหความรวมมือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ในการศึกษาระบบปกติ จํานวน
…10.. แหง รวมทั้งสิ้น ..10.. แหง เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ...ปรับปรุง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการ ที่จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
2. รายชื่อสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ และจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาทัง้ ในระบบทวิ
ภาคีและ/หรือระบบปกติ

ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ปการศึกษา ....2554
ที่

สาขางาน

1 เทคนิคอุตสาหกรรม
2 เทคนิคอุตสาหกรรม
3 เทคนิคอุตสาหกรรม
4 เทคนิคอุตสาหกรรม
5 เทคนิคอุตสาหกรรม
6 เทคนิคอุตสาหกรรม
7
8
9
10

เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
รวม

จํานวนนักศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ
ฝกปฏิบตั ิ
2
หางหุนสวนจํากัด
เชียงใหมกวงเฮงเส็ง
5
สวนสัตวเชียงใหม
5
สํานักงานทางหลวงที่ ๑
2
หางหุนสวนจํากัด
เชียงใหมพัฒนาการชาง
1
รานนองการเบาะประดับ
ยนต
1
บริษัท นิ่มซี่เส็ง รถยก
จํากัด
1
รานจิตรชาง
2
รานเพิ่มพูลกิจแอร
2
รานแอรโชคอัพ
1
บริษัท ดีคูลเลอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด
20

เกณฑการตัดสิน
ดี
สถานประกอบการ มากกวา 20 แหง

พอใช
สถานประกอบการ 15 – 19 แหง

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 24 อยูในระดับ

ดี

จังหวัดที่ตงั้
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

ปรับปรุง
สถานประกอบการ นอยกวา 15 แหง

พอใช ; ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน
วิธีการดําเนินงาน ( Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีนโยบายสงเสริมความรูความสามารถของนักศึกษา มีโครงการ
เชิญวิทยากรอบรมใหความรูแก นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งมีการนํานักศึกษาออกไปหาความรูจากภายนอก
จัดแหลงการเรียนรูไวอยางหลากหลายและขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกกระตุนสงเสริมใหผูเรียน
ศึกษาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ จากสถานประกอบการตาง ๆ ชุมชนและทองถิ่นมาใหความรูใน
สถานศึกษา และมีการนํานักเรียน นักศึกษา ไปดูงานที่สถานประกอบการจริง
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ จากสถานประกอบการตาง ๆ ชุมชนและทองถิ่นมาใหความรูใน
สถานศึก ษา จํ า นวน....1.. คน มีการนํานักเรีย น นัก ศึกษาไปดูงานที่ สถานประกอบการจริง โดยมี
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิใหความรู ..1.. คน รวมทั้งหมด …2.. คน คิดเปนรอยละ ........ เทียบเกณฑ
การตัดสินอยูในระดับ .........
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขางานที่เปดสอน
2. จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน แตละสาขางานตอภาคเรียน
3. จํานวนสาขางานที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ชั่วโมงตอภาค
เรียนขึ้นไป
4. รอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญรวมในการพัฒนาผูเรียน
แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสว นรวมในการพัฒนาผูเรียน
จํานวนชั่วโมง
หนวยงานของวิทยากร
ลําดับที่
ชื่อวิทยากร
สาขางาน
ที่ใหความรู
.เทคนิค
1
นายปฏิญาณ สุทธิ
24 ชม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เวทย
ลานนา วิทยาลัยเขตภาค
พายัพ
2
นายอังกูร กิจจานุกิจ
3 ชม.
หจก.ลําพูนกิจปราโมทย
.เทคนิค
อุตสาหกรรม
รวมจํานวนสาขางาน
2

เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 89

พอใช
รอยละ 75 – 89

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 75

ดังนั้น สาขางานที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ชั่วโมงตอภาคเรียนมี
จํานวน........2.........สาขางาน คิดเปนรอยละ.......90....... ของสาขางานทั้งหมด และผลการประเมินตัวบงชี้ที่
25 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
วิธีการดําเนินงาน ( Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ....4... คน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูในแตละสาขา
ผลการดําเนินการ (Attempt)
อาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ จํานวน ..4...คน คิดเปนอัตราสวนตอนักศึกษา จํานวน..39....
คน จะ ไดอัตราสวนอาจารย 1 คน ตอนักศึกษา ..10.... คน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากผลการดําเนินการแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดจัดอาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพใน
อัตรา 4 คน ตอจํานวนนักศึกษา .39.. คน คิดเปนรอยละ.100.. เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ.ดี
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. จํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
3. จํานวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
4. อัตราสวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
5. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่ผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑ ผูสอน 1 คน
ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
6. รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน1 คน
ตอผูเรียนไมเกิน 35 คนตารางแสดงอัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน
สาขางาน
แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม

จํานวนนักศึกษา จํานวนครูผูสอนประจําที่มี
ทั้งหมด
คุณวุฒิทางวิชาชีพ
39
4

อัตราสวนผูสอน :
ผูเรียน
1:10

เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 89

พอใช
รอยละ 75 – 89

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 75

ดังนั้นสาขางานที่มีอัตราสวนครูผูสอนคุณวุฒิทางวิชาชีพ 1 คน : ผูเรียนไมเกิน 35 คน มีจํานวน
......1..... สาขางาน คิดเปนรอยละ ........100... ของสาขางานทั้งหมด และผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 26 อยูใน
ระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
วิธีการดําเนินงาน ( Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดครูผูสอนประจํา จํานวน...4.. คน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูใน
สถานศึกษา
ผลการดําเนินการ (Attempt)
การจัดครูผูสอนประจํา จํานวน ...4... คิดเปนอัตราสวนตอผูเรียนจํานวน ..39..... คน จะได
สัดสวน ครูผูสอน 1 คน ตอผูเรียน ..10.. คน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากผลการดําเนินการสถานศึกษาไดจัดครูผูสอนประจํา อัตราสวน 1 คนตอผูเรียน …10.. คน
เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....ดี......
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม)
2. จํานวนผูสอนประจําทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม)
สาขางาน...แผนกวิชา ชางเทคนิค
อุตสาหกรรม
ปวช.
ปวส.
รวม

จํานวนผูเรียน

จํานวนผูสอน

อัตราสวนผูสอนตอผูเรียน

39

4

1 : 10

39

4

1 : 10

เกณฑการตัดสิน
ดี
ผูสอน 1 คน
ตอผูเรียนนอยกวา 25 คน

พอใช
ผูสอน 1 คน
ตอผูเรียน 25 - 30 คน

ปรับปรุง
ผูสอน 1 คน
ตอผูเรียนมากกวา 30 คน

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 สาขาวิชา . .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
ปการศึกษา .2554

9
100 %
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
9
70 %
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
9
4.315
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ
ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
9
2:1
ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน ปฎิบัติทุกขอ 9
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
9
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการ ปฏิบัติ 3 ขอ
ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
9
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และ ปฏิบัติ
1-4
อุปกรณ
9
83.3 %
ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน

ปรับปรุง

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ตัวบงชี้

ผลการ
ประเมิน

ผูรับผิดช
อบ
อ.สันติสุข
อ.สันติสุข
อ.ไกรสร

-

อ.สันติสุข
อ.สันติสุข
อ.ไกรสร

อ.นพดล

อ.ไกรสร

9

ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ

75 %

ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิ าน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

6 ครั้ง

9

อ.นพดล

10 แหง

9

อ.ไกรสร

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับ

อ.สันติสุข

90 %

9

อ.นพดล

100 %

9

อ.สันติสุข

1:10

9

อ.สันติสุข

ดี ; พอใช

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีความตระหนักและใหความสําคัญในการจัดการให
ผูเรียน นํานักศึกษาเขารวมโครงการคุณธรรมนําความรู การแขงขันกีฬาภายใน เขารวมพิธีไหวครู ปจฉิม
นิเทศรับประกาศนียบัตร วิ่งมินิมาราธอนและมีการตรวจสารเสพติด
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมกี ารจัดการใหผูเรียนเขารวมโครงการคุณธรรมนํา
ความรู การแขงขันกีฬาภายใน เขารวมพิธีไหวครู ปจฉิมนิเทศรับประกาศนียบัตร วิง่ มินิมาราธอนและมี
การตรวจสารเสพติดปการศึกษาละ 1 ครั้ง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมกี ารจัดการใหผูเรียนเขารวมโครงการคุณธรรมนํา
ความรู การแขงขันกีฬาภายใน เขารวมพิธีไหวครู ปจฉิมนิเทศรับประกาศนียบัตร วิง่ มินิมาราธอนและมี
การตรวจสารเสพติดปการศึกษาละ 1 ครั้ง
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 3 มีดังนี้
ลําดับที่
1.

ชื่อโครงการ
โครงการตรวจสารเสพติดป
การศึกษาละ 1 ครั้ง

งบประมาณ
400,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายกิจการนักศึกษา

ฝ า ยพั ฒ นากิ จ การ
นักศึกษา
ฝ า ยพั ฒ นากิ จ การ
นักศึกษา

2.

โครงการปฐมนิเทศ

80,000

3.

โครงการปจฉิมนิเทศ

85,000

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูทปี่ รึกษา
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม จัดใหมีโครงการพัฒนาระบบงานอาจารยที่ปรึกษา มีคําสั่งแตงตั้งครู
– อาจารยที่ปรึกษา กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษา 1 คน ตอนักเรียน นักศึกษา กลุมละประมาณ ....20.. คน
พรอมเขารวมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จบการศึกษา
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ใหอาจารยที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาที่รับผิดชอบอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะชวง
ชั่วโมงกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 14.00 – 14.30 น. ตลอดปการศึกษา และกิจกรรมหนาเสาธงเวลา 08.00 –
08.20 น. เพื่อติดตามดูแลใหคําปรึกษาดานการเรียน ความประพฤติ ปญหาทางสังคมและครอบครัว เขา
รวมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาทีจ่ บการศึกษา เปนตน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
นักเรียน – นักศึกษา มีความคุนเคยเปนกันเอง กลาพูดคุยโตตอบและปรึกษาปญหาตางๆ กับอาจารย
ที่ปรึกษา เปนผลดีตอการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ
นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู สามารถนําไปแกไขปญหาตาง ๆ ของตนเองไดมา ทั้งนี้ถือเปนมาตรการ
หนึ่งในการแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน จัดใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบนักเรียน นักศึกษาจํานวน
....25.... ครั้ง ตอปการศึกษา เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ...พอใช...
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการ
ปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมหอพัก โครงการเยี่ยมบานศิษยรัก เปนตน และตอง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แผนการจัดใหผูเรียนพบครูทปี่ รึกษา
2. เอกสาร/รายงาน การจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา

บันทึกการเขาพบอาจารยทปี่ รึกษา
สาขางาน/ชั้น
เทคนิคอุตสาหกรรม/ปวส.2
เทคนิคอุตสาหกรรม/ปวส.1

อาจารยที่ปรึกษา
อ.สันติสุข ศรีเกิน
อ.นพพร จินะกา
เฉลี่ย

จํานวนครั้ง Home Room/ป
30
20
50

ดังนัน้ จํานวนครั้งที่นักเรียนพบอาจารยทปี่ รึกษาตอป เฉลี่ย.......25.....ครั้ง
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวา 25 ครั้งตอป
20 – 25 ครั้งตอป
นอยกวา 20 ครั้งตอป
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 28 อยูในระดับ

ดี ; พอใช

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมโดยงานฝายปกครองไดจัดให ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของ
นักศึกษา โดยทําการตรวจนักศึกษาทุกชั้นป ทุกสาขาและไดรวมมือทางหนวยงานภายนอก ในการตรวจหา
สารเสพติดของนักศึกษา
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตรวจสอบหาสารเสพติดจํานวน 1 ครั้ง จํานวน
นักศึกษาที่ไดรับการตรวจสุขภาพทั้งหมด …19.. คน ผลการตรวจมีดังนี้
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
สถานศึกษาไดจัดใหมีการจัดบริการตรวจสารเสพติดแกนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ..1.. ครั้ง/ป เทียบ
เกณฑการตัดสินอยูในระดับ.....ดี.
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจสารเสพติด
3. รายงานผลการตรวจแตละครั้ง

จํานวนครั้งของการจัดบริการ จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
สาขางาน
ตรวจสารเสพติดใหกับ
จํานวน (คน)
รอยละ
ผูเรียน
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1
19
100
รวมทั้งสิ้น

1

19

100

เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
1 ครั้งตอป หรือมากกวา และ 1 ครั้งตอป หรือมากกวา และ 1 ครั้งตอป หรือมากกวา และ
จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
นอยกวารอยละ 80
รอยละ 80 – 90
มากกวารอยละ 90
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 29 อยูในระดับ

ดี

; พอใช

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดตระหนักถึงปญหาผูเรียนออกกลางคัน จึงไดจัดหาวิธีการแกไข
ปญหาดังกลาว โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. แต ง ตั้ ง คณะครู ที่ ป รึ ก ษาประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2554 เพื่ อ ดู แ ลสอดส อ งพฤติ ก รรม อบรม
ใหคําปรึกษา นักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด
2. จัดกิจกรรม Home room ใหอาจารยที่ปรึกษาพบนักเรียนที่ปรึกษาทุกวันพุธของสัปดาหตั้งแต
เวลา 14.00-14.30 น.
3. ครูที่ปรึกษาจัดทําบันทึกสรุปสมุดเขาชั้นเรียนประจําสัปดาห
4. การใหความรูแกครูที่ปรึกษา โดยจัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบครูที่ปรึกษา
5. แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมเขารวมกิจกรรมที่เสริมสรางพัฒนาการผูเรียน เชน โครงการ
แขงขันกีฬา โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหมของนักเรียน ปวส. 1 ปการศึกษา 2554
นอกจากนี้แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดเขารวมกิจกรรมตรวจเช็คบัตรนักเรียนนักศึกษาทุกวัน ในตอน
เชากอนเขาเรียนโดยมีครูเวรประจําวันที่หนาประตูวิทยาลัยฯ เปนผูตรวจสอบ และอบรมมารยาท และการ
เตรี ย มความพรอมของนั กเรี ย นเขาสูสถานประกอบการ หมุ นเวี ย นรว มกั บครู – อาจารยเ พื่อ พบปะกับ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในสถานศึกษาและการจัดการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ตลอดจนการดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับบุคคลอื่น เปนตน

6. การรายงานยอดนักเรียน เสนอฝายบริหารของงานทะเบียน งานแผนฯ และสวนที่เกี่ยวของ
7. การยื่นคํารองขอลาออก แจงถึงสภาพปญหาของตนเองที่ไมสามารถศึกษาตอได
8. งานทะเบียนจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ เพื่อแจงการพนสภาพของนักเรียน นักศึกษาประจําป
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการที่แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาผูเรียนออกกลางคัน ทําให
นักเรียนมีความรู ความเขาใจในตนเองและผูอื่นรวมทั้งการที่จะปรึกษาปญหากับอาจารยที่ปรึกษาของ
ตนเอง จึงทําใหนักเรียนมีการปรับปรุงพฤติกรรมดานการเรียน ดานกิจกรรม รวมถึงดานความเสี่ยงตาง ๆ
ตลอดจนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเพื่อกลอมเกลาจิตใจใหนักเรียน เปนผูคิดดี ทําดี ใฝรู ใฝเรียน
มุงกิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพของตนเองไดอยางหลากหลาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น มี
ความเสี่ยงตอการออกกลางคันนอยลง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนผูเรียนแรกเขา ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน แตละหลักสูตร
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป
2. จํานวนผูเรียนปจจุบัน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป
3. จํานวนผูเรียนแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป ที่ออกกลางคัน
และสาเหตุการออกทุกชั้นป
4. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน ในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุก
ชั้นป
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
จํานวนผูเรียนที่ รอยละที่ออกกลางคัน
ลําดับที่
ระดับชั้น
จํานวนผูเรียนแรกเขา
ออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเขา
1
ปวช.1
2
ปวช.2
3
ปวช.3
4
ปวส.1
21
1
4.76
5
ปวส.2
32
9
28.125
เฉลี่ย
16.44 %
ดังนั้น ในปการศึกษา 2554 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม)
ผูเรียนทุกระดับชั้นที่ออกกลางคัน มีจํานวน 10 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขาทั้งหมด 53 คน คิดเปนคาเฉลี่ย
รอยละ 16.44

เกณฑการตัดสิน
ดี
นอยกวารอยละ 31

พอใช
รอยละ 31 – 40

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 30 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ปรับปรุง
มากกวารอยละ 40
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่
ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดตระหนักและมีนโยบายในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาวะผูนํา เขารวมพิธีไหวครูเมื่อ วันที่ 16 มิ.ย 54
พรอมรวมวันวิชาการ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
1. สงเสริมดานวิชาการ ...1... ครั้ง นักเรียนเขารวมกิจกรรมครบทั้ง ...1.. สาขางาน
2. ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ...1... ครั้ง นักเรียนเขารวมกิจกรรมครบทั้ง
...1... สาขางาน
3. ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ....1.. ครั้ง นักเรียนเขารวมกิจกรรมครบทั้ง....1.. สาขางาน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ คิดเปนรอยละ ...100..... เทียบเกณฑการ
ตัดสินอยูในระดับ ...ดี....
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมสงเสริม
วิชาการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งของการจัดกิจกรรม
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง

แบบสรุปกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ปการศึกษา ...2554....
การจัดกิจกรรม
สาขางาน
รวมจํานวน
สงเสริมคุณธรรม
แผนกวิชาเทคนิค สงเสริม
สงเสริมบุคลิกภาพและ
กิจกรรม
จริยธรรมคานิยมที่ดี
อุตสาหกรรม
วิชาการ
มนุษยสัมพันธ
งาม
ปวส.1
1
1
1
100
ปวส.2
1
1
1
100
2
2
2
100
รวม
ดังนั้น สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภท
จํานวน ......... สาขางาน คิดเปนรอยละ .....100.... ของสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 31 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิธกี ารดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบของกิจกรรมในหองเรียน และกิจกรรมภายนอกหองเรียนและเขา
รวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นตลอดปการศึกษา 2554
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรมได มี ก ารจั ด ทํ า กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม จํานวน..1 ครั้ง โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชา เขา
รวมกิจกรรม จํานวน ..... ครั้ง
จัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน...1... ครั้ง โดยมี
นักเรียน นักศึกษา จาก ...... สาขาวิชา เขารวมกิจกรรม จํานวน ....1.... ครั้ง
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการจัดจัดกิจกรรม BIG CLEANINGDAY ทําความสะอาด
แผนก ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริม การอนุรักษสิ่งแวดลอม ..1.. ครั้ง และจัดกิจกรรมที่สงเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน...4.. ครั้ง ทําใหนักเรียน นักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรมมีความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณีไทยและ
ประเพณีทองถิ่นในชุมชนเพื่อใหมีการสืบทอดและรูจักหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงานใหดํารงอยูคูสังคมตอไป
โดยผลการดําเนินกิจกรรม มีผูเขารวมจํานวน .43 คน... สาขาวิชา จาก ....4.. กิจกรรมหลัก มีผล
การประเมินเฉลี่ย คิดเปนรอยละ..100..... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ...ดี....
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเพณี
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งของการจัดกิจกรรม
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง
ตารางแสดงการจัดกิจกรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริม ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
สาขางาน
อนุรักษธรรมชาติและ
อนุรักษและทํานุบํารุง
แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม
สิ่งแวดลอม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- ถวายเทียนเขาพรรษา
ปวส.1
- จัดกิจกรรม BIG
- ทําบุญคลายวันสถาปนา
CLEANINGDAY ทําความ
วิทยาลัย
สะอาดแผนก
- พิธีไหวครู
- จัดงานพิธีเฉลิมพระชนม
พรรษา
- ถวายเทียนเขาพรรษา
ปวส.2
- จัดกิจกรรม BIG
- ทําบุญคลายวันสถาปนา
CLEANINGDAY ทําความ
วิทยาลัย
สะอาดแผนก
- พิธีไหวครู
- จัดงานพิธีเฉลิมพระชนม
พรรษา
รวม
1
4
ดังนั้นสาขางานที่ไดจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ทั้ง 2 ประเภทกิจกรรมมีจํานวน ..2...
สาขางาน คิดเปนรอยละ ...100...... ของสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 32 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 สาขาวิชา ปการศึกษา .....2554.......

ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่
ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับ ; ดี

ปรับปรุง

9

20 ครั้ง
100 %

9

16.44 %

9

100 %

9

100 %

9

พอใช

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ตัวบงชี้

ผลการ
ประเมิน

ปรับปรุง

ผูรับผิด
ชอบ

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ความตระหนัก (Awareness)
สาขาวิชา แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม จัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
การดําเนินการ (Attempt)
สาขาวิชา แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดบุคคลทั่วไปและนักศึกษาที่จดั ทําโครงการ
ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น และยังไดพยายามปรับปรุงแกไขติดตามใหสงเอกสารสรุปทุกโครงการซึ่งมี
เนื้อหาประสิทธิผล พรอมทั้งใหมีการประเมินความกาวหนา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 4 มีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1.
หลักสูตรระยะสั้น

งบประมาณ
42,500 บาท

ผูรับผิดชอบ
อ ไ ก ร ส ร จั น ท ร
ธรรม
อ. มงคล จันโทภาส
อ.พิเชษฐ โควตระ
กูล
อ . สุ ท ธิ นั น ท ส ม
ฤทธิ์
อ.นพดล วังมณี

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการบริการทางวิชาชีพสูสังคมตลอดปการศึกษา 2554 โดยไดมี
การออกคําสั่ง เพื่อใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการ สอน หลักสูตรระยะสั้น, เปนตน
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการที่แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการบริการทางวิชาชีพสูสังคม ใหบริการวิชาชีพ และ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน เปดสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น โดยมีผูที่สนใจเขารับบริการดังกลาวขางตนเปนจํานวนมาก
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรม โครงการการบริการวิชาชีพสูสังคม มียอดจํานวน
รวมตลอดปการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น.....1.. ครั้ง ตามที่แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดจัดทําโครงการ
บริการวิชาชีพสูสังคม
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. มีขอมูลความตองการของชุมชนและผูรับบริการ
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้ง ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
3. จํานวนกิ จกรรม/โครงการและจํานวนครั้งในการฝ กทักษะวิ ชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ที่
1
2

ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น ( งานปรับพื้นฐาน )
โครงการวันวิชาการ

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ระดับ ปวช.
900
-

ระดับ ปวส.
43

ดังนั้น สาขาวิชา...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.....ไดจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ในระดับ ปวช.จํานวน ...........1........ โครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา..... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน ในระดับ ปวส.จํานวน ......1... โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งหมด 2 โครงการ
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตั้งแต 4 กิจกรรม / โครงการ
2 – 3 กิจกรรม / โครงการ
0 – 1 กิจกรรม / โครงการ
ขึ้นไป
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 33 อยูในระดับ
ตัวบงชี้ที่ 34

ดี ; พอใช

ปรับปรุง

รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการจัดทํากิจกรรมโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการและ
สงเสริมวิชาชีพ, ฝกทักษะวิชาชีพ โดยใชงบประมาณของวิทยาลัย และเงินสนับสนุนโครงการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชนโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดรับงบประมาณจากตนสังกัด ยกเวนงบลงทุน เปนจํานวนเงิน
20000.....บาท และไดรับงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นประจําปการศึกษา 2554จํานวน
......-...บาท รวมทั้งสิ้น ......-......บาท และสถานศึกษาใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม /โครงการ รวม
ทั้งสิ้น .......-.......บาท
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
สถานศึ ก ษาได มี ก ารใช ง บประมาณในการจั ด กิ จ กรรม/โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ.....0.......
ตองบประมาณที่ไดทั้งหมด เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ .....ปรับปรุง....
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. งบประมาณทีใ่ ชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการที่สถานศึกษาใชจริง
2. งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากตนสังกัด ไมรวมงบลงทุน
3. งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่น ไมรวมงบลงทุน

- งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากับ.............20,000...........บาท
- งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ..............-.................บาท
- งบประมาณทีใ่ ชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการฯ เทากับ.............-.....บาท คิดเปนรอยละ......0.........
ผลการดําเนินงาน สาขาวิชา... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม..ไดใชงบประมาณจริงในการ
ดําเนินการโครงการ กิจกรรม เปนจํานวนเงิน .....20,000..... บาท
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตั้งแต 4 กิจกรรม / โครงการ
2 – 3 กิจกรรม / โครงการ
0 – 1 กิจกรรม / โครงการ
ขึ้นไป
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 34 อยูในระดับ

ดี

พอใช ;ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 สาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม..
ปการศึกษา .....2554

ตั ว บ ง ชี้ ที่ 33 จํ า นวนและประสิ ท ธิ ผ ลของกิ จ กรรม/ 2 กิจกรรม
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
0
ตัวบงชี้ที่ 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 อยูในระดับ

ดี

9

พอใช ; ปรับปรุง

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ผลการ
ประเมิน

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

ผูรับผิดช
อบ
อ.ไกรสร

9 อ.สันติสุข

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขาวิชา แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีจัดอาจารยเปนที่ปรึกษาในการจัดทําโครงงาน
และสิ่งประดิษฐในแตละปการศึกษาและจัดทําโครงงานนักศึกษา 7โครงงาน
การดําเนินการ (Attempt)
สาขาวิชา ไดสนับสนุนอาจารยเปนที่ปรึกษาในการจัดทําโครงงานและสิ่งประดิษฐ โดยเนนย้ําให
ครูผูสอนไดชวยกันกระตุน สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนทุกระดับชัน้ ทุกชั้นป ไดมีโอกาสนําความรู และ
ทักษะทางดานอิเล็กทรอนิกส ทุกรายวิชา มาประยุกตหรือสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงาน ตาง ๆ ในแตละปการศึกษาและจัดทําโครงงานนักศึกษา 7 โครงงาน เพื่อประโยชนตอการเรียน
การพัฒนาการเรียนการสอน และ รูจักแกปญ
 หาเฉพาะหนา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จากการสงเสริมสนับสนุนอาจารยเปนที่ปรึกษาในการจัดทําโครงงานและสิ่งประดิษฐ แกนกั ศึกษา
ปวส. แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม รอยละ 85
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 5 มีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
1.
รถนั่งคนพิการ
18000 บาท
นายคณิน สุพรศิลป
นายศุภวิชญ ศิริ
นายสุริยพงศ คําหลา
นายอดิศักดิ์ แกนสาร
2.
เครื่องปนเยื่อกระดาษสา
4500 บาท
นายธนกฤต จอมรัตน
นายธีรพัฒน ทายานะ
นายวิศรุต วงศษา
นายสมพงษ พรมมินทร
3.
เครื่องทอดสูญญากาศ
5000 บาท
นายกิตติพงษ พันแสง
นายเสฎฐวุฒิ อินทรัตน
นายอมรชัย
อุมรินทร
4.
เครื่องสีขาวตนกําลังมือหมุน
4000 บาท
นาย ปรเมศวร นิวะบุตร
นาย วิษณุ
มาทอง
นางสาว ณัฐธิดา ไชยลังกา

5.

วีลแชรไฟฟาคนพิการ

5000 บาท

6.

เครื่องตัดใบตอง

4000 บาท

7.

การดัดแปลงเครื่องยนตเล็กโดยใช
น้ํามัน E85

8000 บาท

นายพัชรพงศ กันทะใจ
นางสาวอารียา อภิรักษสันติ
นายชนนท เรือนคําฟ
นายนิรันดร ลาจู
นายศุภชัย ขินสูงเนิน
นาย กิตติพงษ กุลจา
นาย กิตติพงษ ศิริ
นาย พลรัตน โสภิณ
นาย วุฒิชัย ตาลคํามูล

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีนโยบายสนับสนุนใหครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนนักศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เพื่อใหสามารถนําโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
ดังกลาวไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนา ชุมชน
ทองถิ่น ซึ่งจะนําไปสูการแขงขันระดับชาติ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะครู – อาจารย ที่มีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
มีดังตอไปนี้ งานโครงงาน จํานวน ..-.. ชิ้นงาน งานโครงการ จํานวน ..7... ชิ้นงาน งานสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม จํานวน...-.... ชิ้นงาน รวมทั้งหมดจากผลการดําเนินการ....7.... ชิ้นงาน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการมอบนโยบายและการสนับสนุนดานงบประมาณจากสถานศึกษา ดานการวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ไดสรางผลงานที่มีคุณภาพ ปรากฏผลดังตอไปนี้
1. งานโครงการ / โครงงานของนักเรียน นักศึกษา จํานวน....7... ชิ้นงาน ซึ่งเปนการประมวล
ความรู ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตั้งแต ปวส.1 ถึง ปวส.2 มา
ประยุกตจัดทําโครงการ / โครงงาน ซึ่งทางวิทยาลัย ฯ ไดเนนใหจัดทําโครงการ โครงงาน
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อที่จะไดนํามาประยุกตในการเรียนการสอน
2. งานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม จํานวน ....-..... ชิน
้ งาน ไดนําไปเผยแพรและประกวดแขงขัน
ในระดับภาค ผลของการแขงขันในระดับภาคไดรับรางวัลชนะเลิศจํานวน...-.... ชิ้นงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...-...จํานวน....-.. ชิ้นงาน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ..-...
จํานวน ..-... ชิ้นงาน รวมทั้งหมด ....-... ชิ้นงาน
ซึ่งไดนํานวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ
และ การพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ คิดเปนรอยละ ..100.......
เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ....ดี....
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน แตละหลักสูตร ที่สถานศึกษาเปดสอน
2. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน
3. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงาน ที่นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ
ประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ
4. จํานวนสาขางาน ที่จัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาการเรียน การสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพ และ/หรือการ
พัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ ระดับ ปวช. อยางนอย 1 เรื่อง/ภาค
การศึกษา ระดับ ปวส. อยางนอย 4 เรื่อง/ภาคการศึกษา
จํานวนรอยละของชิ้นงานตอสาขางานทั้งหลักสูตร ปวส.
ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยสถาบัน
ที่
1
2
3

สาขา
งาน
ทอ.

ชื่อผลงานวิจัย
การดัดแปลงเครื่องยนตเล็กโดยใชน้ํามัน E85

ระดับ ปวส.
ปวส.2

ดังนั้น สาขางานที่ไดดําเนินการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่เปนประโยชน
ในการพัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่ง
นําไปสูการแขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวช. อยางนอย 2 เรื่อง/ปการศึกษา
มีจํานวน ......-........ เรื่อง.....-......ชิ้น

สาขางานที่ไดดําเนินการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการ
แขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวส. อยางนอย 4 เรื่อง/ปการศึกษา
มีจํานวน .....1........ เรื่อง.....1......ชิ้น
เกณฑการตัดสิน
ดี
ตั้งแต 3 ชิ้น ขึ้นไป
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 35 อยูในระดับ

ตัวบงชี้ที่ 36

พอใช
2 ชิ้น

ปรับปรุง
1 ชิ้น หรือนอยกวา
ดี

พอใช ; ปรับปรุง

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ
การเผยแพรระดับชาติ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีนโยบายสนับสนุนใหครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนนักศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เพื่อใหสามารถนําโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
ดังกลาวไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนา ชุมชน
ทองถิ่น ซึ่งจะนําไปสูการแขงขันระดับชาติ
ผลการดําเนินการ (Attempt)
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะครู – อาจารย ที่มีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
มีดังตอไปนี้ งานโครงงาน จํานวน.....7.... ชิ้นงาน
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการมอบนโยบายและการสนับสนุนดานงบประมาณจากสถานศึกษา ดานการวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ไดสรางผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งไดนํานวัตกรรม งานวิจัย
สิ่งประดิษฐไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ และ การพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ คิดเปนรอยละ ..... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ
...ปรับปรุง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ
2. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่ไดรบั การเผยแพรในระดับชาติ

การเผยแพร
ชื่อนวัตกรรม ทองถิ่น จังหวัด ประเทศ ไมมี
รถนั่งคนพิการ

-

9

-

-

ระดับชั้น
แหลง
งบประมาณ
ปวช ปวส.
งบประมาณ
18,000

สวนตัว

9

รางวัล
หมาย
ที่
เหตุ
ไดรับ
-

เกณฑการตัดสิน
ดี
ตั้งแต 3 ชิ้น ขึ้นไป

พอใช
2 ชิ้น

ปรับปรุง
1 ชิ้น หรือนอยกวา

ดังนั้นผลการประเมินคุณภาพตัวบงชี้ที่ 35 อยูในระดับ
ดี
พอใช ; ปรับปรุง
หมายเหตุ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีจํานวนนักศึกษานอยทําใหการประเมินอยูในขั้นปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 37

รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยไดจัดสรรงบ แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐทั้งหมด 270,000
บาท แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดรับงบประมาณสนับสนุนในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน ทั้งหมด 20,000 บาท รับไปดําเนินการวางแผนและควบคุมการใช
งบประมาณดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ครูผูสอนที่รับผิดชอบในวิชาโครงงาน สิ่งประดิษฐ และงานวิจยั ดําเนินการบริหารงบประมาณที่
ไดรับ โดยการคัดเลือกโครงงาน สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยที่ผูเรียนเสนอ ซึ่งในปการศึกษา 2554 ไดพิจารณา
ตัดสินสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) ใหทั้งหมด 7 โครงการ
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการจัดสรรงบประมาณใหกับอาจารย นักเรียน นักศึกษา จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงงาน ตามงบประมาณที่จัดให รอยละของงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตองบประมาณทั้งหมด
(ยกเวนงบลงทุน) คิดเปนรอยละ...0.74.... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ..พอใช...

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. งบประมาณทัง้ หมดที่สาขาวิชา/สาขางานไดรับจากสถานศึกษา
2. งบประมาณทีไ่ ดรับจากหนวยงานอื่น
3. งบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
- งบประมาณที่แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากับ.20,000.บาท
- งบประมาณที่แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดรับจากหนวยงานอืน่ ไมรวมงบลงทุน เทากับ...-...บาท
- งบลงทุนที่แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอืน่ เทากับ..
บาท
ผลการดําเนินงาน สาขาวิชา ...... .แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดใชงบประมาณในการ
สราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เปนจํานวน ...20,000. บาท คิดเปน
รอยละ.......0.74.......ตองบประมาณทั้งหมด
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 1.00
รอยละ 0.50 – 1.00
นอยกวารอยละ 0.50
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 37 อยูในระดับ

ตัวบงชี้ที่ 38

ดี

; พอใช

ปรับปรุง

จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
วิธีการดําเนินการ (Awareness)
ในปการศึกษา 2554 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมจัดประชุมครูผูสอนรวมกันพิจารณาและหา
แนวทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
โดยมอบใหทีมครูผูสอนที่ทําหนาทีง่ านประชาสัมพันธของ
แผนกเปนเจาภาพในการกําหนดวิธีการและชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่ทางวิทยาลัยจัด
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ครูผูสอนผูเรียนไดเผยแพรผลงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ งานวิจัยในชั้นเรียน โครงการนวัตกรรม
หลาย ๆ ช อ งทางจึ ง ทํ า ให เ กิ ด ประโยชน ใ นการพั ฒ นาต อ ยอดงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรม
เพื่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน การประกอบอาชี พ และหรื อ การพั ฒ นาชุ ม ชน ท อ งถิ่ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
แผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรมได เ ผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร และเข า ร ว มการแข ง ขั น นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน จึงทําใหวิทยาลัยเปน
ที่รูจัก คิดเปนจํานวน..1.. ครั้ง เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ .ปรับปรุง. คิดเปนรอยละ 25
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนชองทางของการเผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน
2. จํานวนครั้งของการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน ในแตละชองทาง
การเผยแพรขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน

สาขางาน
เทคนิค
อุตสาหกรรม

เทคนิค
อุตสาหกรรม

ประเภท
ลักษณะการ
เผยแพร
นวัตกรร สิ่งประดิษฐ งานวิจั โครงงาน
ม
ย
7
จัดงาน
นิทรรศการที
วิทยาลัยเทค
นิคเชียงใหม
(งานวัน
วิชาการ)
1
งานแสดง
สิ่งประดิษฐ
รอง
ศึกษาธิการมา
เยี่ยมชม

1

2

รวม
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 38 อยูในระดับ

จํานวนครั้ง
ของการ
เผยแพร
1

ดี ; พอใช

ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 สาขาวิชา .. .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม....ปการศึกษา
.....2554

100 %
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน
0
ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง 0.74
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานตองบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ 2ครัง้
โครงงาน

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับ

ปรับปรุง

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

9

ดี ; พอใช

ผูรับผิด
ชอบ

อ.
พิเชษฐ
9

อ.
พิเชษฐ
9

อ.มงคล

9

อ.มงคล

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนาํ และการจัดการ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขาวิชา แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมมีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ให
ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของตลาดแรงงาน เนนผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม ควบคูกันไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ เปนที่ยอมรับของชุมชนและสถาน
ประกอบการรวมทั้งมีการสวนรวมในการพัฒนาสังคมอยางมีความสุข ใหบุคลากรมีการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู มีทักษะและประสบการณ เพื่อนํามาถายทอดใหแกผูเรียน รวมทั้งเห็นความสําคัญในความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ
การดําเนินการ (Attempt)
สาขาวิชา แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ระดับแผนก
โดยกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดมีเปาหมายเดียวกัน มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป โดยใหบุคลากรในแผนกไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และไดจัดทําเปน
แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา โดยให บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ได มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การ กํ า หนดเป น
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธ ของสถานศึกษา และมอบหมายใหบุคลากรในแผนกไดรวมกันดําเนินการ
จั ด แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานของแผนกเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค ในการปฏิบัติงานจะมีการมอบหมายหนาที่ให บุคลากรปฏิบัติงานตรงตามสายงานคุณวุฒิและ
ประสบการณ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีระบบบริหารจัดการโดยมีครู-อาจารยในแผนกมีสวนรวม
ในการวางแผนทําใหมีการกระจายงานอยางเปนระบบและ ครู-อาจารยทุกคนตางมีหนาที่ แผนกได
มอบหมายใหดูแล ซึ่งนําไปสูระบบการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 6 มีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1.
2.

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 39

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
วิธีการดําเนินงาน ( Awareness)
ระบบการบริหารงานใน แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมเปนการบริหารงานแบบมีสวนรวม
โดยบุคลากรทุกคนที่เปนครูผูสอน (ขาราชการประจํา/ครูจางสอน) ผูปกครอง ผูเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ๆ โดยมีการจัดแผนภูมิการบริหารงานภายในแผนกวิชา แบงภาระงานใหทุกคนไดรับผิดชอบ
ออกแบบและจัดเตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารงานภายใน ใหครูผูสอน ผูปกครอง ผูเรียน
และบุคคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ไดรวมกันประเมินผลเมื่อสิ้นปการศึกษา 2554
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมจัดใหมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ แกปญหาที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณดานวัสดุฝก ภาระงานที่ทุกคนรับผิดชอบตามแผนภูมิ
การบริหารภายในแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม มีการนําแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม และผลรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 มาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน รวมกันพิจารณาวางแผนในการพัฒนาครูผูสอน และผูเรียน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบไดตลอดเวลา
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสามารถทํางาน ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได บริหารงานได
สอดคลองกับองคประกอบของเกณฑการตัดสินได .6.. ขอ เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ..พอใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร พิจารณาจาก
1. การพัฒนาวิสัยทัศนที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถิ่น โดยการมีสวน
รวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนที่เกี่ยวของ
2. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร การ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา
3. การกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
4. มีกระบวนการจัดการความรูที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใช
สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง

5. การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมๆ
7. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่อง
และหลากหลาย
8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการ
พัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล โดยตนสังกัด
กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการ ศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
เกณฑการตัดสิน
ดี
ครบ 8 ขอ

พอใช
6 – 7 ขอ

คุณลักษณะ
1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา
2. มีการใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนด

จุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทาง การวางแผนจัด
การศึกษาของตนเอง
3. การมีสวนรวม และการใหความรวมมือของผูที่มี
สวนเกีย่ วของทุกฝายในการบริหาร การตัดสินใจ
และการจัดการศึกษา
4. มีการพึ่งพาตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการ
บริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอม และสถานการณของ
สถานศึกษา

ปรับปรุง
นอยกวา 6 ขอ

ดีมาก
9
9

9

9

ระดับคุณภาพ
ปาน
ปรับปรุง ไมปฏิบตั ิ
กลาง

5. มีการประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา

และบุคลากรภายนอกรวมทั้งการแสวงหา ความ
รวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากร และเทคนิค
วิธีการใหม ๆ
6. มีความสามารถในการปรับใชการบริหารตาม
สถานการณทนี่ ําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่อง และ
หลากหลาย
7. มีการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการ
พัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
8. มีการตรวจสอบ และถวงดุล โดยเนนตนสังกัด
กําหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน และมี
หนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คาเฉลี่ยรวม

9

9

9

9

ซึ่งระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยพิจารณาตามองคประกอบ ทั้ง 8 ขอ พบวา
สาขาวิชา ... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.. ไดดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน .......7........... ขอ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 39 อยูในระดับ
ดี ; พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีดําเนินการ (Awareness)
ในระหวางปการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 มีจํานวน 8 คน จํานวนครูผูสอนของแผนกวิชาที่เปน
ขาราชการครูมีการเกษียณอายุราชการ 1 คน ภาคเรียนที่ 2 ยายเขามาจํานวน 1 คน จํานวนครูผูสอนในภาค
เรียนที่ 2 คงมีจํานวน 8 คนเทาเดิม
ผลการดําเนินการ (Attempt)
ครูผูสอนทุกคน ซึ่งเปนขาราชการครู 3 คน เปนครูผูสอนอัตราจางชั่วคราว 5 คน เปนผูที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 7 คน อีกหนึ่ง ขณะนี้ยังอยูระหวางรอการประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งงานบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จะดําเนินการในปการศึกษา 2554

สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
จากการตอบแบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพของ
ครูผูสอน และเจาหนาที่ มีเกณฑการประเมินของวิทยาลัยที่ตั้งไวดังนี้ มากกวารอยละ.... 90. ขึ้นไปถือวาดี
รอยละ ..85-90. อยูในเกณฑพอใช นอยกวารอยละ 85ตองปรับปรุง ซึ่งผลจากการประเมิน คิดเปนรอยละ
......87.5 เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ...พอใช...
เกณฑการตัดสิน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
มากกวารอยละ 90
รอยละ 85 – 90
นอยกวารอยละ 85
คําอธิบาย
ครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได
อยางถูกตอง เหมาะสม
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนครูทั้งหมดในสาขาวิชา/สาขางาน
2. จํานวนครูที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต
3. จํานวนครูที่ผานการประเมินตามขอบังคับ คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา

สาขางาน

เทคนิค
อุตสาหกรรม

จํานวนบุคลากร จํานวนครูที่ผา นการ
จํานวน
ที่ไดรับใบ
ประเมินมาตรฐาน
บุคลากร
ประกอบวิชาชีพ วิชาชีพและจรรยาบรรณ
ทั้งหมด
ครู
ของวิชาชีพ พ.ศ.2548
8

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติตนได
อยางถูกตองและ
เหมาะสมตามระเบียบ
การปฏิบตั ิงานของ
สถานศึกษา

7

รวม
8
7
1. จํานวนบุคลากรทั้งหมดของแผนกกับ...8...คน
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตเปนครู เทากับ...7..คน คิดเปนรอยละ..87.5
3. จํานวนครูที่การประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
2548 ของบุคลากรในแผนกเทากับ ....7.คน คิดเปนรอยละ…… 87.5.….

เกณฑการตัดสิน
ดี
มากกวารอยละ 90

พอใช
รอยละ 85 – 90

ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 85

ดังนั้น บุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม มีจํานวน .........7..... คน คิดเปนรอยละ .... 87.5.... ของบุคลากรทั้งสาขาวิชา และมีผลการประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 40 อยูในระดับ
ดี ; พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 41

ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการ
จัดการความรูของสถานศึกษา
วิธีดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมเห็นความสําคัญในการใชระบบสารสนเทศประกอบการบริหาร
จัดการของฝายบริหาร ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ครู นักเรียน บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วอยางเปนระบบ โดยมอบหมายผูรับผิดชอบ
งานศูนยขอมูล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการรักษาขอมูล
ผลการดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการสงเสริมใหมีระบบฐานขอมูลของงานตาง ๆ มีระบบ
ข อ มู ล เป น เครื อ ข า ยของสถานศึ ก ษา เชื่ อ มโยงงานทะเบี ย น งานวั ด และประเมิ น ผล แผนกเทคนิ ค
อุตสาหกรรม จัดทําเว็บไซตของแผนกเผยแพรปรับปรุงฐานขอมูล จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน ขอมูลของ
บุคลากร รวมถึงขอมูลแผนงาน โครงการตาง ๆ จัดหองอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักเรียน บุคลากร ใช
ประกอบการจัดการเรียนรู พัฒนาตนเองและใชขอมูลประกอบการปฏิบัติงาน มีการจัดทํารายงานขอมูลให
ผูบริหารรับทราบและใชประกอบการบริหารจัดการ
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีขอมูลพื้นฐานทั้งในระบบเครือขายและเอกสารประกอบการ
บริ หารจัดการของฝ ายบริห าร สามารถใหบริ การนัก เรียนครูอาจารย บุคลากรในสถานศึก ษาใชขอมูล
ประกอบการปฏิบัติงาน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได เมื่อเทียบกับเกณฑการคิดเปนรอยละ...80...
เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ .....ดี.....
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู พิจารณาจากองคประกอบดังนี้
1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ
3. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดทีป่ ระสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา

4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
5. มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ ง
ขอมูลประกอบการตัดสิน
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู
เกณฑการตัดสิน
ดี
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 4 หรือ
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ

พอใช

ปรับปรุง
ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 หรือ
ไมไดดําเนินการ

ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3

ซึ่งสาขาวิชา ...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ และ
การจัดการความรูของสาขาวิชา ตามองคประกอบที่กําหนดให จํานวน ....4..... ขอ ไดแกขอ 1,2,3,5
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 41 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 สาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ปการศึกษา
....2554..

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
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 อยูในระดับ

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ผลการ
ประเมิน

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ
ขอมูล

7 ขอ

9

อ.สันติสุข

87.5 %

9

อ.ไกรสร.

4 ขอ

ดี ; พอใช

9

ปรับปรุง

อ.สุทธินันท

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม มีความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการประกัน
คุณภาพภายในเพราะวาจะเปนตัวสะทอนเห็นปญหาที่เกิดขึ้นวามีจุดเดนหรือจุดบกพรองทางดานใดที่
จะตองรีบแกปญหาเพื่อที่จะทําใหสถานศึกษาหรือวาแผนกมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกดานเพื่อให
ผูเรียนไดจบจากสถานศึกษาแหงนี้อยางมีคุณภาพพรอมเขาไปทํางานยังสถานประกอบการตามแหลงตางๆ
ได พรอมไดแตงตั้งตัวแทนแผนก เขารวมทํางานประกัน
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ของปการศึกษา 2554 เพื่อที่จะ
นํามาเปนขอมูลใชในการประกันในแผนกโดยไดทําทั้งแบบสอบถาม
การขอขอมูลจริงจากผูสอน
ผูปฏิบัติงานพรอมทั้งประสานงานฝายที่เกีย่ วของ และจากสถานประกอบการ เพื่อจะนําขอมูลที่ไดจากแหลง
ที่กลาวมาบันทึกรวบรวมขอมูลสงตองานประกันคุณภาพของวิทยาลัยตอไป
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 7 มีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1.
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ง าน
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา
2.

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 42

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
วิธีดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิ ช าเทคนิ ค อุ ต สาหกรรมมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในอย า งต อ เนื่ อ งมี ก ารติ ด ตาม
ประเมิน ผลเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ แผนกวิ ช าช า งกลโรงงาน ซึ่ ง จะสง ผลใหผู เ รี ย นและผู ที่จ บการศึ ก ษามี
มาตรฐานและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกอนออกไปสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ
การดําเนินการ (Attempt)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมดําเนินการ โดยจัดทําแผนงานประกันคุณภาพ แตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในแผนก จัดทําคูมือและเอกสารตางๆและการประเมินผลของ
แผนกโดยนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของตัวบงชี้
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมดําเนินการ โดยจัดทําแผนงานประกันคุณภาพ แตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในแผนก จัดทําคูมือและเอกสารตางๆและการประเมินผลของ
แผนกโดยนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของตัวบงชี้ เมื่อเทียบกับเกณฑการคิดเปนรอยละ...80.....เทียบเกณฑ
การตัดสินอยูในระดับ....ดี
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก
1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ซึ่งสาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดดําเนินการระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน บุคลากร
งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในมอบหมายบุคคลรับผิดชอบการทํางานประกัน
คุณภาพ จัดทํา รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา ตาม มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ

การบริหารงาน

ปฏิบตั ิ

1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
5. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 42 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ไมได
ปฏิบตั ิ

3
3
3
3
3

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดําเนินการ (Awareness)
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม มอบหมายใหครูผูสอนที่รับผิดชอบตัวบงชี้ตาง ๆ ใน 7
มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ ไดศกึ ษาวิธกี ารเก็บขอมูล แหลงของขอมูล การวิเคราะหขอมูล จากเอกสารคูมือการ
ประเมินคุณภาพภายใน และใหกําหนดระยะเวลาในการจัดทํา CDS รวมทั้งการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในแตละตัวบงชี้
การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ครูผูสอนทุกคนออกแบบ และจัดทําเครื่องมือ แบบสอบถาม สําหรับจัดเก็บขอมูลตาม
ลักษณะตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลใหเปนไปตามเกณฑในคูมือการประเมินคุณภาพ
ภายใน จัดสงขอมูลใหครูผูสอนที่ทําหนาที่รวบรวม นํามาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป
การศึกษา 2554
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนําไปใช (A)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น รามทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น

เกณฑการตัดสิน
ดี
ปฏิบัติครบทั้ง 3 ขอ

พอใช
ปฏิบัติขอ 1 และ ขอ 2

ปรับปรุง
ปฏิบัติขอ 1 เพียงขอเดียว

ดังนั้น ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ป
การศึกษา 2554 สามารถปฏิบัติไดดีเพียง 2 ขอ คือ ขอ 1 และขอ 2
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 43 อยูในระดับ
ดี ; พอใช
ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 สาขาวิชา . .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม....ปการศึกษา
...2554

4 ขอ

9

ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

2ขอ

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 อยูในระดับ ; ดี

ขอมูล
อ.ไกรสร

9

พอใช

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ระดับคุณภาพ

อ.สันติสุข

ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินคุณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน ของสาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม..
ปการศึกษา ....2554
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้
ของแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสากรรม ประจําปการศึกษา 2554
ปการศึกษา 2554
มาตรฐาน
ผลการ ระดับคุณภาพ
ประเมิน
2.67
ดี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษา วิชาชีพ
2.2
พอใช
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.8
ดี
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.5
ปรับปรุง
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
2
พอใช
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและงานวิจัย
2.33
พอใช
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
2.5
ดี
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ผลเฉลี่ย
2.28
พอใช
ผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐานของสาขาวิชา อยูใ นระดับ

ดี ; พอใช

ปรับปรุง

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของสาขาวิชา ...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
1. จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา ของสาขาวิชา ..... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
1.1 ผลการดําเนินงานพบจุดเดนดังตอไปนี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่ ...1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด
ตามชั้นป
1.1.2 ตัวบงชี้ที่ ....3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
1.1.3 ตัวบงชี้ที่ .....5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
1.1.4 ตัวบงชี้ที่ .....6.รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
1.1.5 ตัวบงชี้ที่ ......9 .รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.6 ตัวบงชี้ที่ ......13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
1.1.7 ตัวบงชี้ที่ ......18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
1.1.8 ตัวบงชี้ที่ ......21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
1.1.9 ตัวบงชี้ที่ ......25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
1.1.10 ตัวบงชี้ที่ ...26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิ านวิชาชีพตอผูเรียนในแต
ละสาขาวิชา
1.1.11 ตัวบงชี้ที่ ...27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
1.1.12 ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
1.1.13 ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา

1.1.14 ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ
1.1.15 ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1.16 ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
1.1.17 ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู
ของสถานศึกษา
1.1.18 ตัวบงชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง
1.2 ผลการดําเนินงานพบจุดที่ควรพัฒนาดังตอไปนี้
1.2.1 ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การ
เขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
1.2.2 ตัวบงชี้ที่ 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ
1.2.3 ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ
1.2.4 ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน

2. นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู สาขาวิชา ...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่
1.

ชื่อนวัตกรรม
รถนั่งคนพิการ

2.

เครื่องปนเยื่อกระดาษสา

3.

เครื่องทอดสูญญากาศ

4.

เครื่องสีขาวตนกําลังมือหมุน

5.

วีลแชรไฟฟาคนพิการ

6.

เครื่องตัดใบตอง

7.

การดัดแปลงเครื่องยนตเล็กโดยใชน้ํามัน
E85

ผูคิดคน(ชื่อ ครู หรือ ผูเรียน)
นายคณิน สุพรศิลป
นายศุภวิชญ ศิริ
นายสุริยพงศ คําหลา
นายอดิศักดิ์ แกนสาร
นายธนกฤต จอมรัตน
นายธีรพัฒน ทายานะ
นายวิศรุต
วงศษา
นายสมพงษ พรมมินทร
นายกิตติพงษ พันแสง
นายเสฎฐวุฒิ อินทรัตน
นายอมรชัย
อุมรินทร
นาย ปรเมศวร นิวะบุตร
นาย วิษณุ
มาทอง
นางสาว ณัฐธิดา ไชยลังกา
นายพัชรพงศ กันทะใจ
นางสาวอารียา อภิรักษสนั ติ
นายชนนท
เรือนคําฟู
นายนิรันดร
ลาจู
นายศุภชัย
ขินสูงเนิน
นาย กิตติพงษ กุลจา
นาย กิตติพงษ ศิริ
นาย พลรัตน
โสภิณ
นาย วุฒิชัย
ตาลคํามูล

3. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชา .. .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาซอมบํารุงรักษา..ได
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยไดระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามพันธกิจ ซึ่งมีโครงการและกิจกรรม พอสรุปไดดังนี้
3.1 พันธกิจที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
3.1.1. โครงการจัดงานวัดเด็ก
3.1.2 โครงการเขาคายคุณธรรม
3.1.3 โครงการวิจัยนํานักศึกษาไปดูงานในสถานประการ
3.1.4 โครงการอบรมรมการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3.1.5 โครงการอบรมการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
3.1.6 โครงการปรับพื้นฐานความรูนักศึกษาใหมระดับ ปวส. 1
3.2 พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากร
ประกอบ ดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
3.2.1 โครงการซอมบํารุงเครื่องจักรกล
3.2.2 โครงการเชิงวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม
3.2.3 โครงการดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบุคลากร
3.3 พันธกิจที่ 3 พัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
3.3.1 โครงการการจัดทําวิจยั ในชัน้ เรียน
3.3.2 โครงการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
3.4 พันธกิจที่ 4 พัฒนาดานครุภัณฑแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
3.4.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกลึง
3.4.2 โครงการจัดซื้อสื่อการสอนสมัยใหม
3.4.3 โครงการปรับปรุงโตะฝกงานใหม
3.4.4 โครงการจัดทําตารางการใชพื้นที่พรอมทาสีโรงงานใหม
3.5 พันธกิจที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดาน ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
3.5.1 โครงการจัดหาน้ําสะอาดใหแกนักศึกษา
3.5.2 โครงการจัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน
3.5.3 โครงการทาสีอาคารภายในและนอก

4. ขอเสนอแนะทั่วไป
1. แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมมีบุคลากรที่ศึกษาตอจนจบปริญญาโทจํานวน 3 คนวิศวะ
สายตรง 2 คน อุตสาหะการ 1 คน ควรสนับสนุนเขารวมสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อใชความรูที่เรียนมาใช
ใหเกิดประโยชนไดสูงสุด
2. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน จัดหาทุน ใหครูผูสอน และ/หรือ ผูเรียน ไดมีโอกาส
ในการฝกอบรม ดูงานอยางแทจริง และตอเนื่อง
3. โครงการนํานักศึกษาดูงานไดงบเฉพาะนักศึกษาชั้น ปวช.เทานั้นไมมีงบนักศึกษา ปวส.

