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บทที่ 1 
สภาพทั่วไป ของสาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 

 

1. สาขาวิชา ...เทคนิคอุตสาหกรรม.....ตั้งอยู ณ หอง...ช้ันลาง ....อาคาร....8.....หมายเลขโทรศัพท
ติดตอภายใน....053 – 217708 ตอ 715........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนเวียงแกว 

ถนนสิงหราช 

อาคาร 8  แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม 

ทางเขา 

N 

ทางออก 
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2. บุคลากรประจาํงานสาขาวิชา......เทคนิคอุตสาหกรรม.....ท้ังหมด......8......คน ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีรับผดิชอบ 
ภาคเรียนท่ี/2553 

หนาท่ีพิเศษ 

นายสันติสุข       ศรีเกิน วศ.ม. ( เครื่องกล ) - เขียนแบบเทคนิค(1/2553) 1 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน (1/2553) 
- กลศาสตรวิศวกรรม 1(1/2553) 
- วัสดุชาง(1/2553) 
- งานฝกฝมือ(2 /2553) 
-เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน(2 /2553) 
- โลหะวิทยา(2 /2553) 
- ความแข็งแรงวัสดุ (2 /2553) 
- ระบบปมและงานทอ (2 /2553) 

หัวหนาแผนกวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม 

นายเชาวลิต       โตวิเวก คบ. ( เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ) 

- งานฝกฝมือ(1-2 /2553) 2 
 

หัวหนาแผนกวิชา
เทคนิคพ้ืนฐาน 

นายชานนท     ชมสุนทร ค.อ.ม.( เครื่องกล ) - เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน(1- 
2/2553) 

3 

 

งาน อ.ช.ท 

นายไกรสร       จันทรธรรม ปวส.( ชางยนต )ปม. - งานฝกฝมือ(1-2 /2553) 4 
- วัสดุชาง(1-2 /2553) 

งานประกัน, งาน
เอกสาร, ตารางสอน, 
กิจกรรมชมรม 

นายมงคล         จันโทภาส คอ.บ. (อุตสาหการ ) - งานฝกฝมือ(1-2 /2553) 5 
- ช้ินสวนเครื่องกล(1- 2553) 
- งานเช่ือมโลหะ(1- 2553) 
-  โครงการ(2 /2553) 
- กรรมวิธีการผลิต (2 /2553) 
- งานซอมและบํารุงรักษา 
เครื่องจักรกล(2 /2553) 

งานพัศดุ,  เจาหนาที่
โครงการฯ งาน
ปกครอง 

นายนพดล         วังมณี คอ.บ. ( อุตสาหการ ) - งานฝกฝมือ(1-2 /2553) 6 
- การจัดการความปลอดภัย(1- 2553) 
- วัสดุอุตสาหกรรม(1- 2553) 
-  การควบคุมคุณภาพ(1- 2553) 
- การอานแบบและเขียนแบบ(1- 
2553) 
- เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน(2/2553) 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน (2/2553) 

วัดผลแผนกฯ งาน
ปกครอง 
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- เขียนแบบเทคนิค (2/2553) 
- งานวางผังโรงงาน(2/2553) 

นายพิเชษฐ        โควตระกูล คอ.บ. ( อุตสาหการ ) - งานฝกฝมือ(1-2 /2553) 7 
- เทคโนโลยีเครื่องมือกล(1- 2553) 
- วัสดุชาง(1-2 /2553) 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน (1/2553) 
- เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน(2/2553) 
 

งานบํารุงรักษา, งาน
พัศดุ   

นายสุทธินันท      สมฤทธิ์ คอ.บ. ( อุตสาหการ ) - งานฝกฝมือ(1-2 /2553) 8 
- การบริหารงานอุตฯ(1- 2553) 
- งานเครื่องมือกล (1- 2553) 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน (1/2553) 
- วัสดุชาง(1-2 /2553) 
- การบริหารฯ (2/2553) 
- การเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ(2/2553) 
 

งานบํารุงรักษา, งาน
พัศดุ 

 
3. จํานวนพัสดุและครุภัณฑภายในสาขาวิชา..... .เทคนิคอุตสาหกรรม... มีดังตอไปนี ้
 
ท่ี รายการ จํานว

น 
รหัสพัสดุ 
ครุภัณฑ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม    

1 เคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผลท่ัวไปยี่หอ ACER 1 7440-001-0001 
2 ชุดแทงขนานสําหรับเคร่ืองกัด 1 3417-002-0001 
3 เคร่ืองฉายภาพ Projector 1 6730-001-0002 
4 เคร่ืองเช่ือม TIG และถังแกสอารกอน 1 3431-002-0001 
5 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร ยี่หอ มิตซูบิชิรุน XL 9U 1 6730-001-0002 
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จํานว

น 
รหัสพัสดุ 
ครุภัณฑ 

1 เคร่ืองเล่ือยสายพาน 1 3405-001-0001 
2 แทนระดับ 18" x 24" 1 5210-005-0001 
3 ท่ัง 100 ปอนด 3 5120-003-0001 
4 เคร่ืองรับโทรทัศนสี 20" 1 5821-005-0001 
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5 ตูเก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก 2 7110-002-0001 
6 เคร่ืองเจียรไนต้ังโตะ 2 หัว 8 3450-003-0001 
7 เคร่ืองเล่ือยกล 1 3405-001-0001 
8 ปากกาจับงานต้ังโตะ 5 5120-005-0001 
9 ปากกาจับงานแบบมีท่ังในตัวขนาด 5" 20 5120-005-0001 
10 พัดลมโคจร 16" 10 4140-001-0001 
11 เคร่ืองเจาะต้ังโตะขนาด เจาะเหล็กเหนยีวได 16 มม. พรอมอุปกรณ 10 3413-001-0001 
12 เคร่ืองฉายภาพขามศรีษะ ยีห่อ สยาม24 V - 250 W 1 6730-001-0001 
13 เคร่ืองเจาะต้ังโตะ ขนาด เจาะเหล็กเหนยีวได 113 มม. พรอมอุปกรณ 6 3413-001-0001 
14 เคร่ืองเจาะต้ังพื้น แบบขับเคลื่อนดวยระบบเฟองและปอนอัตโนมัติ ขนาด

เสนผาศูนยกลางเจาะรู 25 มม.รุน 2H135 พรอมอุปกรณ 
1 3413-001-0001 

15 เคร่ืองกลึงยันศูนยเหนือแทนยี่หอ BARON MAX 125 มม. แบบKC - 1236 
HG 

1 3416-001-0001 

16 เวอรเนยีรคาลิปเปอร ชนิด 1/128 นิ้วยี่หอ มิทุโตโย รุน 530 -320 40 5210-001-0001 
17 ฉากตาย ขนาด 6 นิ้ว ยี่หอ ISS 40 5210-011-0001 
18 เคร่ืองเล่ือยโลหะแบบชักกลับขนาดใบเล่ือยยาว 500 มม. ยี่หอ ERCOLE

รุน  ERCOLE 310 
1 3405-001-0001 

19 เคร่ืองกลึงพรอมอุปกรณขนาดยันศูนยเหนอืแทน 125 มม. ยี่หอ LUNAN
รุน LC 300A 

6 3416-001-0001 

20 เคร่ืองกลึงพรอมอุปกรณขนาดยันเหนือแทน 150 มม. ยี่หอ FAMOT  1 3416-001-0001 
21 เกาอ้ีระดับ 3-6 1 7110-006-0001 
22 เคร่ืองไสแนวนอน ความยาวชวงไส450 มม. ยี่หอ STANKOIMPORTรุน 

730 5T 
1 3418-002-0004 

23 ตูบานเล่ือนกระจกชนิด 2 บานขนาด 41 x 188 x 87 ซม. 16 7110-013-0002 
24 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยีห่อ โตชิบารุน ECCT 40 Y - 10 23 4140-001-0001 
25 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 16,600 BTUยี่หอ HIFI รุน  HF/HFC 1 4120-001-0001 
26 เคร่ืองกัดแนวราบ KNEE ANDCOLUMN แบบยูนเิวอรแซลพรอมอุปกรณ 

ยี่หอ TOS TGH -32 
1 3417-001-0001 

27 ตูเอกสาร 15 ล้ินชัก ยีห่อ LUCKYขนาด 28 x 97 ซม. 4 7110-002-0003 
28 เกาอ้ีระดับ 3-6 4 7110-006-0001 
29 เวอรเนยีรไฮเกจ รุน 506 - 205 5 5210-004-0001 
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30 ไมโครมิเตอรวัดนอก(OUTSIDE MICROMETER) 0-25 มม.SERIE103-
137 ยี่หอ มิตซูโตโย 

40 5210-008-0001 

31 พัดลมดูดอากาศโรงานขนาด ใบพัด18 นิ้ว ยี่หอ ยามาบิซิ 14 4140-002-0001 
32 ชุดเครื่องมือกลทั่วไป ประกอบดวย.- 

  1. ปากกาจับงานเจาะขนาด 125 มม.ยี่หอ ซุปเปอร ผลิตใน     
       ประเทศใตหวนั 
   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 

ดอกกัด ขนาด 3-14 มม.ความโตข้ึนข้ันละ 1 มม. 12 ตัวชุด    4. 

1 
20 
 

4 
 

2 
2 
1 

3470-001-0001 

33 เคร่ืองฉายภาพศรีษะยีห่อสยามรุน 2315 II 1 6730-001-0001 
34 ซีแคลมปสําหรับยึดปากกาเคร่ืองเจาะขนาด 6 นิ้ว ยี่หอ RECORD 32 3460-006-0001 
35 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร ยี่หอ LEOรุน 486 DX- 66 1 7440-001-0001 
36 เคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร ยีห่อ HwelettPackard รุน Desk Jet 710C 1 7440-009-0001 
37 เคร่ืองตัดโลหะแผนชนดิตัดตรงใชเทาเหยยีบ ขนาด 1.6 x 1200  มม.  ยี่หอ

HAIAN FINWEI รุน Q11-2x1250A 
1 3445-002-0001 

38 โทรทัศนสี ยี่หอ อาไก รุน CT-21W 32หมายเลขเคร่ือง  No. 100070500 1 7730-003-0001 
39 เคร่ืองพับกลอง ขนาด 1200 มม. 1 3441-007-0002 
40 เคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผลท่ัวไปยี่หอ ACER 1 7440-001-0001 
41 เคร่ืองเจียระไนแบบต้ังโตะ 4 3415-001-0001-

482-005 ถึง 008 
42 เคร่ืองเช่ือมจุด 16 KVA 1 3432-005-0001-

482-004 
 
4.  วิสัยทัศน ของสาขาวิชา ...แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม เปนแหลงการเรียนรูวทิยาการ
กาวหนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และติดต้ัง ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร มุงเนนการฝก
ปฏิบัติจริงใหเกิดทักษะความชํานาญ และความเปนเลิศทาง วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
5.  พันธกิจ ของสาขาวิชา ... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ประกอบดวย 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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5.1 พันธกิจท่ี 1    พัฒนาทักษะของผูสอน เพื่อใหเกิดการจดัการเรียนรูท่ีหลาก หลาย และกาวทัน
เทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

5.2 พันธกิจท่ี 2     พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเกิดความรู 
ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อการประกอบอาชีพ และศึกษาตอ 

5.3 พันธกิจท่ี 3    มุงเนนใหครูผูสอน และผูเรียน มีสวนรวมในการจัดการ เรียนการสอน เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

5.4  พันธกิจท่ี 4    สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนไดทํางานวิจยัเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ และการเรียนการสอน 
 

6.  การวิเคราะห  SWOT ของสาขาวิชา..... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม............................. 
จุดแข็ง 

1. หองส่ือการเรียนการสอนจัดเรียบรอยมอุีปกรณคอมพิวเตอรพรอมสอนและตอ
Internet 
2. จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือพรอมท้ังจัดใหระเบียบเรียบรอย  สะดวกตอการใชงาน 
3. โรงฝกงานมีบรรยากาศอากาศถายเทสะดวกมีพัดลมติดไวท่ัวหองพรอมท่ีดูดอากาศ 

จุดออน 
1.  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมควรไดรับการสนับสนุนในการเขาอบรมมากกวานี ้  
2.  งานวิจยัทางแผนกไมไดจดัทํา 
3.  บันทึกอาจารยท่ีปรึกษาไมไดทํา 
4. งานโครงการไมไดรับการเผยแพรเทาท่ีควร 

โอกาสในการพัฒนา 
1. สนับสนุนแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดรับการเขาอบรมมากกวาเดิม  
2.  นําครูในแผนกศึกษาดูงานวจิัยและตัวอยางงานวิจยั 
3.  จัดทําบันทึกอาจารยท่ีปรึกษาใหเปนปจจุบัน 
4.  สนับสนุนงานโครงการเผยแพรมากกวานี ้

อุปสรรค 
1. วิทยาลัยเปนวทิยาลัยเปดเขาออกไดสะดวก  ทําใหนักศึกษาออกไปเลนเกมสทําให 
    ขาดเรียนบอยคร้ังและเปนท่ีมาของการออกกลางคันหรือติด ข.ร. 
2. นโยบายการลดจํานวนและจํากัดการบรรจบุุคลากรทางการศึกษา ทําใหการเรียนไม

คอยไดผลมากนัก เพราะลดบุคลากรแตนกัศึกษาเทาเดิม  งบไมเพียงพอ 
3. หองน้ํานกัศึกษาไมจัดไวในแผนกทําใหนกัศึกษาบางคนขออนุญาติเขาหองน้ําแลวไม

กลับมา 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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7. สาขาวิชา... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.. เปดทําการสอนในสาขางานตางๆ ดังนี้ 

7.1 ระดับ ปวช. เปดสอนสาขางานดังนี ้
 สาขางาน .....................-...................................................................  

 
7.2 ระดับ ปวส. เปดสอนสาขางานดังนี ้
 สาขางาน ............ซอมบํารุงรักษา.................................  

 
8. ขอมูลผูเรียน สาขาวิชา ...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม. 
 

จํานวนผูเรียน 
สาขางาน ระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม 
รอยละ 

ปวช. 1 - - - - 
ปวช. 2 - - - - .................. 
ปวช. 3 - - - - 
ปวช. 1 - - - - 
ปวช. 2 - - - - .................... 
ปวช. 3 - - - - 

รวมระดับ ปวช.     

ปวส. 1 24 2 26 66.67 .แผนกวิชา 
ชางเทคนิค
อุตสาหกรรม 

ปวส. 2 13 - 13 33.33 

รวมระดับ ปวส. 37 2 39 100 

รวมท้ังส้ิน 37 2 39 100 
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9. การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการหรืออ่ืน ๆ  
ในปการศึกษา....2553....สาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.... ไดมีการพัฒนา

บุคลากรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ ดังนี้ 
 

ประเภทการ
พัฒนา 

หัวขอการพัฒนา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเขาอบรม 
วิชาชีพ การ

สอน 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 นายสันติสุข  ศรีเกิน 27-28 ม.ค.
54  ( คศ.3) 

อบรมทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
(แผนยุทธศาสตร 4 ป (2555-
2558) 

23 -24 มี.ค.
54 
 

31 อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ 

ก.พ–1 มี.ค 
54 

  
 
 
 

 
 

 
 

2 นายเชาวลิต  โตวิเวก 23 -24 มี.ค.
54 

อบรมทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
(แผนยุทธศาสตร 4 ป (2555-
2558) 

( คศ.2) 
 
31 ก.พ–1 มี.ค 

54 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ 

  
 
 

 
 

3 นายมงคล   จนัโทภาส 23 -24 มี.ค.
54 

อบรมทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
(แผนยุทธศาสตร 4 ป (2555-
2558) 

( ครูพิเศษ ) 
 
31 อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน

คุณภาพ 

ก.พ–1 มี.ค 
54 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4 31 ก.พ–1 มี.ค 
54  

นายพิเชษฐ โควตระกูล อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ ( ครูพิเศษ ) 

 
 
 

 
 

5 23 -24 มี.ค.54 นายไกรสร จันทรธรรม อบรมทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
(แผนยุทธศาสตร 4 ป (2555-
2558) 

 
31 

( ครูพิเศษ ) 
ก.พ–1 มี.ค 

54 อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
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1 
อบรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงแรมกรีนเลค ก.ค.53 

 
 

 
 

6 31 ก.พ–1 มี.ค 
54  

นายนพดล  วังมณ ี อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ ( ครูพิเศษ ) 

 

  
 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ 

31 ก.พ–1 มี.ค 
54  

นายสุทธินันท สมฤทธ์ิ 
( ครูพิเศษ ) 

 

  
 

8   
 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ 

31 ก.พ–1 มี.ค 
54  

นายชานนท  ชมสุนทร 
( คศ.2) 

 
  
10. การบริหารงบประมาณในสาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม....... 

 
10.1 งบประมาณรายรับ ปลายปงบประมาณ ..2553.. ถึง ตนปงบประมาณ......2554... 
 

รายการ จํานวนงบประมาณ รอยละตองบดาํเนินการทั้งหมด 
เทคนิคอุตสาหกรรม 80,000 31.0 % 

เทคนิคพ้ืนฐาน 177,500 68.9 % 

257,500 100 % รวม 

 
 
10.2 งบประมาณรายจายปลายปงบประมาณ ....2553.. ถึง ตนปงบประมาณ....2554 
 

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

67,645 32.17 เทคนิคอุตสาหกรรม 

14,2587 67.82 เทคนิคพ้ืนฐาน 

รวม 21,0232 100 % 
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11. เกียรตยิศและชื่อเสียง สาขาวิชา...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม..... 
 

ท่ี ประเภท 
1 เขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  ป 2528 
2 ชนะเลิศอับดบั 3  การแขงขันทักษะวิชาชีพ กลุมสถานศึกษาภาคเหนือ ( เขต 7 – 8 ) 
3 ชนะเลิศอับดบั 3  ประเภทความคิดในการตกแตงตนเทียนและจัดกระบวนแหเทียนพรรษา  ประจําป

การศึกษา 2547  , 30 ก.ค. 2547 
4 รองชนะเลิศ  การแขงขันทักษะวิชาชีพระดบัภาคเหนือ  ประจําปการศึกษา 2547 ณ วทิยาลัยเทคนิค

เชียงราย 
5 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ภาคเหนอื ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร 
6 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเทคนิคยอดเยีย่ม การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ณ 

สนามกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร 
7 ไดรับเชิญแขงขัน VEC ROBOCON กับผูชนะท่ี 1 ( ราชสิทธิธาราม )  ตอหนาพระพกัตรหมอมโสมสวลี

และไดรับชัยชนะ    ณ  หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป กรุงเทพฯ   
8 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแขงขันหุนยนต อาชีวศึกษา ระดบัชาติ  ณ  หางสรรพสินคาเดอะ

มอลล บางกะป กรุงเทพฯ 
9 ไดรับรางวัลชมเชย  การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา  ABU  Robot  contest  Thailand  2006  ท่ีอิมแพค

เมืองทองธานี 
10 เขาแขงขันหุนยนต อาชีวศึกษา  จุดไฟศักดิสิ์ทธ์ิพิชิตกําแพงเมืองจีน  ชิงชนะเลิศ 5 ภาค ท่ี จ.สกลนคร 
11 เขาแขงขันหุนยนต อาชีวศึกษา   มหัศจรรย  HA LONG BAY  ระดับภาค  ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
12 เขารวมรับเสดจ็ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต้ังปมน้ํารถจกัยานไปขับเคลื่อน

ปมระบบชัก   ใชสําหรับรดผักสวนครัวของนักเรียน ตชด.เบญจมะ 9    บานปาขาวหลาม  ต. กึ้ดชาง   อ.
แมแตง จ.เชียงใหม    วนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2547 

13 ออกคายอาสาสมัคร  พอสว.ท่ีอ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน  วันท่ี  12-16 มีนาคม 2550 
14 หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนตางๆ 

               14.1 หนังสือเขียนแบบเทคนิค 1   ( อ.สันติสุข  ศรีเกิน + อ.นพดล  วังมณี ) 
               14.2 หนังสือประกอบการฝกงาน C – CLAMP ( อ.ไกรสร จันทรธรรม + อ.มงคล  จันโทภาส ) 
               14.3 หนังสือวิชาวสัดุชางอุตสาหกรรม ( อ.ไกรสร จันทรธรรม ) 
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12. สถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสาขาวิชา...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.. 
 
ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 

บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด สาขากาด
สวนแกว 

21 1 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 

หนวย ๑๐ สถานีรถไฟเชียงใหม 2 ถ. รถไฟ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 3 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 110 4 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 110 5 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม 

หางหุนสวนจํากัด จักรกลดีเซล 276/1 6 ถ. ทุงโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม 

แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑ 1 7 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 888 8 ถ. โชตนา ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 9 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด 111/1 10 ถ. ชางหลอ ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม 

   

 
13. แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ 

 
ท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการท่ี

ดําเนินการ 
วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 โครงการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูแก
นักศึกษา 

16-18 สิงหาคม 
2553 

3,500 บาท อ.สันติสุข ศรีเกิน 

2 โครงการนํานักศึกษาไปดู
งานเพ่ือพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 

15 พฤศจิกายน 
2553 

3,000 บาท อ.สันติสุข ศรีเกิน 
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บทที่ 2 
วิธีการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา 

 
วิธีการดําเนินงาน 

 
1. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เปาหมายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  4  ดาน 

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

1.1 พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให
สามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 

1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
1.4 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
1.5 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี 
1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ

การศึกษา 
1.7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชพี

อิสระ 
1.8 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงาน

พึงพอใจ 
1.9 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 

2. ดานการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมี    กลยุทธดังนี ้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ี  ฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ัง

ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ 
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู  
 
 
 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 



 14 

2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ

และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีกลยุทธดังนี ้

3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ัง

ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
4. ดานการบริการวิชาชพีสูสังคม โดยมีกลยุทธดังนี ้

4.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ง 

4.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 

5. ดานนวัตกรรมและการวิจัยโดยมีกลยุทธดังนี ้
 5.1  สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัย และโครงงาน 

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

 
6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ โดยมีกลยทุธดังนี ้

6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจดั
การศึกษา 

6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  

6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
7.   ดานการประกันคุณภาพภายในโดยมีกลยทุธดังนี ้

7.1    สถานศึกษาควรจดัใหมีระบบการคณุภาพภายใน 
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3. การแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา    
 เพื่อทําหนาท่ีในการสรางเคร่ืองมือ  การประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บ  และการเขียนรายงาน  ควร
เขาใจมาตรฐานและตัวบงช้ีการอาชีวศึกษาเปนอยางดี  ตัวอยางเชน 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาสถานศึกษา  ควรประกอบดวย 

1. หัวหนาแผนกวิชา อ.สันติสุข ศรีเกิน ประธานกรรมการ 
2. อ.เชาวลิต โตวเิวก รองประธานกรรมการ 
3. อ.นพดล  วังมณี    

อ.ไกรสร  จันทรธรรม  
อ.พิเชษฐ โควตระกูล   
อ.สุทธินันท สมฤทธ์ิ   
อ.มงคล  จันโทภาส 

กรรมการมาตรฐานท่ี 1 

4. อ.สันติสุข ศรีเกิน   
อ.นพดล  วังมณี   
 อ.ไกรสร  จันทรธรรม 

กรรมการมาตรฐานท่ี 2 

5. อ.สันติสุข ศรีเกิน   
อ.นพดล  วังมณี    
อ.ไกรสร  จันทรธรรม 

กรรมการมาตรฐานท่ี 3 

6. อ.นพดล  วังมณี    
อ.ไกรสร  จันทรธรรม  
อ.พิเชษฐ โควตระกูล 
อ.เชาวลิต โตวเิวก   
อ.มงคล  จันโทภาส 

กรรมการมาตรฐานท่ี 4 

7 อ.พิเชษฐ โควตระกูล     
อ.มงคล  จันโทภาส 

กรรมการมาตรฐานท่ี 5 

8 อ.สันติสุข ศรีเกิน   
อ.สุทธินันท สมฤทธ์ิ    
อ.ไกรสร  จันทรธรรม 

กรรมการมาตรฐานท่ี 6 

9. อ.สันติสุข ศรีเกิน   
อ.สุทธินันท สมฤทธ์ิ    
อ.ไกรสร  จันทรธรรม 

กรรมการมาตรฐานท่ี 7 

10 อ.สุทธินันท สมฤทธ์ิ    
อ.ไกรสร  จันทรธรรม 
 

กรรมการและเลขานุการ 
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4.   ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  มาตรฐานท่ี 1 

 
2554 2553 

ลําดับ รายการ 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

1. สรางเคร่ืองมือ             
2. จัดทําคูมือการประเมิน             
3. จัดทําคูมือกํากบัและติดตาม             
4. ประชุมคณะกรรมการ             
5. เก็บขอมูลภาคเรียนท่ี 1             
6. ประชุมคณะกรรมการ             
7. เก็บขอมูลภาคเรียนท่ี 2             
8. วิเคราะหขอมูล             
9.             จัดทํา SAR 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา 
 

มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 ความตระหนกั (Awareness) มาตรฐานท่ี 1 
  ในสาขาวิชา.. .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจ
รวมกันและจากการประชุมไดรวมกันกําหนดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน โครงการจัดสงนักศึกษาไป
ฝกงานในสถานประกอบการ โครงการพานักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เปนตน  

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  มาตรฐานท่ี 1 
  ในสาขาวิชา . .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.. ไดจัดสงนักศึกษาไปฝกงาน และ
นําพานักศึกษาไดศึกษาดูงาน ณ ...โรงหลอปาแพง..   
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 1 มีดังนี้ 
 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. โครงการนํานักศึกษาไปดูงานเพื่อ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

3,000 บาท อ.สันติสุข ศรีเกิน 

 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 



 18 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแตละตัวบงชี้ มีดงัตอไปน้ี 
 
มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชพี  (สาขาวิชา..แผนกวชิา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม..) 
ตัวบงชี้ท่ี 1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป  
ความตระหนกั (Awareness) 

 แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อใหไดมาตรฐานท่ีกําหนด  โดยจัดใหมีการจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ การจัดการประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางวิทยาลัย เกณฑการวัดการ
ประเมินผลและไดมีการแตงตั้งหัวหนางานอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําช้ัน เพื่อดูแลให
คําปรึกษาแกนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองการเรียน ความประพฤติและดานอ่ืนๆ  
การดําเนินการ (Attempt) 
 จากการท่ีแผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดดําเนินการเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนนั้นทางฝายวิชาการไดเนนใหครูผูสอนจัดทํากิจกรรมการเรียนและเขาพบนักเรียนท่ีปรึกษาทุกวัน
พุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.  รวมท้ังดูแลชวยเหลือนักเรียน  
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากผลการดําเนินงานทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน คิดเปนรอยละ ...87.17....เทียบ
เกณฑการตัดสินอยูในระดับ...ดี.... 
ตัวบงช้ี 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
  ปวช1.=1.50   ปวช.2=1.75  ปวช.3=2.00      ปวส.1=1.75  ปวส.2=2.00 

ขอมูลท่ีจัดเก็บ 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

โครงการ ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อแกปญหา เพื่อพัฒนา และเพื่อรักษาคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละช้ันป (ปวช. 1, 2, 3 และ ปวส. 1, 2) ที่ลงทะเบียนเรียนในป
การศึกษานั้น 

3. จํานวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน   

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางานทุกช้ันป 

แหลงขอมูล.อาจารยท่ีปรึกษา ,งานทะเบียน,งานวดัผล 
 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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ผูเรียนท่ีผานเกณฑท่ีกําหนด 
ระดับช้ัน จํานวนผูเรยีนท้ังหมด 

จํานวน (คน) รอยละ 
ภาคเรียนท่ี 2553    
ปวส. 1 26 21 88.77 
ปวส. 2 13 13 100 

รวมระดับชั้น ปวส. 39 34 87.17 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี  2   รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
(.. ..) ไมมีนกัเรียนนักศึกษาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
(......) มีนกัเรียนนักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนรูจํานวน ....-......คน 

           ในกรณีท่ีมีนักเรียนนกัศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรูใหกรอกขอมูลตอไปนี้ 
ความตระหนัก (Awareness) 
           แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลแสดงความตระหนัก  การปฏิบัติ 
โดยมีกิจกรรมโครงการไปสูมาตรฐานคุณภาพ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
การดําเนินการ (Attempt) 
 จากการท่ีแผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรมไดดําเนินการเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
นั้นไดเนนใหครูผูสอนจัดทํากิจกรรมการเรียนและเขาพบนักเรียน ไมมีการเทียบโอนความรูในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากผลการดําเนินงานทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน คิดเปนรอยละ ....-...เทียบ
เกณฑการตัดสินอยูในระดับ....-... 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. จํานวนผูเรียนท่ีขอยื่นคํารองขอเทียบโอนความรู หรือประสบการณวิชาชีพ  ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

 2. จํานวนผู เ รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิผ านเกณฑการประเมินการเทียบโอนความรู  หรือ
ประสบการณในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑการประเมินมาตรฐานเม่ือเทียบกับจํานวนผูยื่น
คํารองในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

(.. ....) ไมมีนักเรียนนักศึกษาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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(.....) มีนกัเรียนนักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนรูจํานวน ....-......คน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอยางเปนระบบ 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดทําการเรียนการสอนโดยบรรจุรายวิชาโครงงาน/โครงการ
ในแผนการเรียน       และจัดทําผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงานและโครงงานวิชาชีพ  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพ่ือใหผูเรียนไดนําหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาประยุกตใช
ในการจัดทําโครงงานและโครงการ 
  
การดําเนินการ (Attempt) 
 จากการรวบรวมขอมูลผลงาน  การจัดทําโครงงาน โครงการของนักศึกษาในระดับ ปวส.ช้ันปท่ี 
2 จํานวน 1 สาขางาน จํานวน...12.....คน จัดทําผลงานโครงงาน ...-.. ช้ินงาน / โครงการ ...7... ช้ินงาน 
และผลงานส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ..-... ช้ินงาน รวมนักศึกษาท้ังหมดในระดับ ปวส.ช้ันปท่ี2 ท่ี
จัดทําโครงงาน / โครงการ ผลงานส่ิงประดิษฐ โดยประยุกตใชหลักการวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
การแกปญหาอยางเปนระบบจํานวน...12.....  คน รวมผลงานท้ังหมด ...7.....  ช้ินงาน  
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 นักศึกษาระดับ ปวส. 2  จํานวน  1 สาขางานรวมท้ังหมด ...12....  คน จัดทําโครงงานและ
ผลงานส่ิงประดิษฐ  โดยประยุกตใชหลักการวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ     จํานวน .....7...  ช้ินงานโดยผลการประเมินในรายวิชาโครงงาน / โครงการ ประจําปการศึกษา  
2553  จากจํานวนนักเรียน  ...12......  คน ไดผลการเรียนระดับ  .1.61....  ข้ึนไป รวมท้ังหมด....12.....  คน  
คิดเปนรอยละ ....70.58....เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....พอใช 

ขอมูลท่ีจัดเก็บ  
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดแตละช้ันป  ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน   
3. จํานวนผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยโครงงาน  และ/หรือ

โครงการวิชาชีพโดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปน
ระบบตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน จําแนกตามช้ันป 

4. รอยละผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยโครงงาน  และ/หรือ
โครงการวิชาชีพโดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปน
ระบบตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน จําแนกตามช้ันป 
 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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ผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัย 
ชิ้นงาน/โครงงาน โครงการวิชาชพี 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

ระดับชั้น 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 - - - 
ปวช. 2 - - - 
ปวช. 3 - - - 
รวมระดับ ปวช. - - - 

ปวส. 1 - - - 
ปวส. 2 17 12 70.58 
รวมระดับ ปวส. 17 12 70.58 

รวมท้ังหมด 17 12 70.58 
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการ

สนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนการเรียน  โดยบรรจุรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ครบตามหลักสูตร  นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักเรียนเพื่อ
เสริมสรางทักษะการใชภาษาส่ือสาร        ดานการฟง  การอาน  การเขียน และการสนทนา  ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, 
สนทนาภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษธุรกิจ , ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม , ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ในงานอาชีพและวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ บรรจุไวในแผนการเรียนทุกสาขาวิชาและจัดกิจกรรม
ภาษาไทยวันละคํา ,ภาษาอังกฤษวันละคําและอานขาวภาษาอังกฤษ  เพ่ือเสริมสรางทักษะการใชภาษา
ส่ือสารดานการฟง การอาน การเขียน  และการสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินของครูผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร         
1 – 2 , สนทนาภาษาอังกฤษ 1 – 2 , ภาษาอังกฤษธุรกิจ , ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม , ภาษาอังกฤษเพ่ือ

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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ขอมูลท่ีจัดเก็บ 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละช้ันป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูเรียนท่ีมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปโดยเกบ็ขอมูลจากผลสัมฤทธ์ิในวิชาภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศท่ีสาขาวิชาชีพเปดสอน ท่ีไดเกรดเฉล่ียไมต่ํากวา 2.00 

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทย
และภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป 

ผูเรียนทีม่ีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การเขียน 
และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด 

ระดับชั้น 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 - - - 
ปวช. 2 - - - 
ปวช. 3 - - - 

รวมระดับ ปวช. - - - 

ปวส. 1 32 13 40.62 
ปวส. 2 17 6 35.29 

รวมระดับ ปวส. 49 19 38.77 

รวมทั้งหมด 49 19 38.77 
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 4 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
ตัวบงชี้ท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา

คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนการเรียน  โดยบรรจุรายวิชาท่ีใหความรูดาน
คอมพิวเตอรในแผนการเรียนทุกสาขาวิชา  เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูและทักษะท่ีจําเปนในการศึกษา
คนควาและจัดหองอินเตอรเน็ต  หองเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหครูผูสอนและนักเรียนมาใชบริการเรียนรู  
คนควาตามความถนัดและความสนใจ 
  

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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การดําเนินการ (Attempt) 
 นักเรียนสามารถเรียนรูและใชบริการไดตามความถนัดและความสนใจ สามารถนําทักษะ
ความรู   ไปใชในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานอาชีพได  
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากการประเมินผลการเรียนของผูสอนในรายวิชาท่ีใหความรูและเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร        
คิดเปนรอยละ......79.59.... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ...ดี......... 

วิธีดําเนินงาน  
   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดหาครุภัณฑ  คอมพิวเตอรและใหบริการ

อินเตอรเน็ต  นักเรียนนักศึกษา  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ี
จําเปนในการศึกษาคนควา ไดอยางเหมาะสมและเก็บขอมูลจากจํานวนนักเรียนท่ีใชบริการในวิชาท่ีใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูจากสถิตินักศึกษาท่ีใชบริการในแตละภาคเรียนระดับ ปวส. เพื่อใชในการ
คนควาและใชในการเขียนโปรแกรม 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก  การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดแตละช้ันป  ตามประเภทวิชา  และสาขางาน 
3. จํานวนผูเรียนท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา  เชน อินเทอรเน็ต  

และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  เชน  การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรมซีเอ็นซี  
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ  ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  จําแนก
ตามช้ันปโดยเก็บขอมูลจากผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเกีย่วของกับประพฤติกรรมการใชความรูและ
เทคโนโลยีในการศึกษาคนควา 

4. รอยละของผูท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา  เชน  อินเทอรเน็ต
และ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ  ตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป  

ผูเรียนทีม่ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน อินเทอรเนต็ การเขียนแบบ

ดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี ฯลฯ 
จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 
ระดับชั้น 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 - - - 
ปวช. 2 - - - 
ปวช. 3 - - - 

รวมระดับ ปวช. - - - 

ปวส. 1 32 26 81.12 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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ปวส. 2 17 13 76.47 

รวมระดับ ปวส. 49 39 79.59 

รวมทั้งหมด 49 39 79.59 
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการจัดกิจกรรมหนาเสาธงและมีการประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรมของนักศึกษาและมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาทําการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ในดานคุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  ดานบุคลิกภาพ  การอยูรวมกันในสังคม  ในป
การศึกษา  2553 ไดจัดทําเคร่ืองมือในการสรุปผล(แบบสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในภาพรวม) มีจํานวน
คุณลักษณะท่ีใชประเมิน จํานวน 5 รายการ ไดแก  เขารวมกิจกรรม แตงกายถูกระเบียบ  ไมยุงเกี่ยวกับ
สารเสพติด       มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและบุคลิกภาพเหมาะสม/จิตอาสา 
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  โดยมีอาจารยท่ี
ปรึกษาเปนผูประเมินในดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงานในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี     โดยมีรายการประเมินท้ัง 5 รายการ 
 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 

 แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดย
เนนการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงานในวิชาชีพมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ี
ดี  ทําใหนักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีมีความเหมาะสมในการวางตัวและมีความรูสึกรักในวิชาชีพของ
ตนเองตลอดจนการเปนคนท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอบุคคลรอบขาง  ทําใหอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข  โดยมีรายละเอียดผลสัมฤทธ์ิตามตาราง จํานวนผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค
เฉล่ียท้ัง 4 ระดับ คิดเปนรอยละ  ..79.59 %...เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ....ดี.... 

วิธีดําเนินงาน     
       สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมี
กิจกรรม งาน/โครงการ เพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน มีการประเมินเจตคติ คุณธรรมจริยธรรมใน
รายวิชา มีกิจกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษา โครงการสงเสริมคุณภาพและนันทนาการ โครงการพัฒนาจิต 
เปนตน ตามวงจรคุณภาพ 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละช้ันป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูเรียนแตละช้ันปตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานท่ีมีพฤติกรรม 3 ดาน 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของวิทยาลัย เชน การแตงกายตามระเบียบ การเขาแถวหนาเสาธง ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมย ไม
เกี่ยวของกับสารเสพติดและการพนัน เปนตน 

3.2 การมีมนุษยสัมพันธ ไดแก การทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ให
ความรวมมือกับผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน พูดจาสุภาพ เปนตน 

3.3 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไดแก การแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสตางๆ 
 4.  รอยละของผูเรียน ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป 
ท่ีมีคุณธรรม 
 

ผูเรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด 

ระดับชั้น 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 - - - 
ปวช. 2 - - - 
ปวช. 3 - - - 

รวมระดับ ปวช. - - - 

ปวส. 1 32 25 78.12 
ปวส. 2 17 13 76.47 

รวมระดับ ปวส. 49 39 79.59 

รวมทั้งหมด 49 39 79.59 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 6 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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ตัวบงชี้ท่ี  7  รอยละของผู สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ความตระหนัก (Awareness) 
                           ไมมีนักศึกษาชั้นปวช. มีแต ปวส. 

ระยะเวลา  

   

ผูสําเร็จการศึกษา ผูไมจบการศึกษา จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

ระดับชั้น 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ปวช.3 - - - - - 

รวม - - - - - 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 7 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  8    รอยละของผู สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดทําโครงการพัฒนาครูผูสอนใหมีการอบรม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในดานการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบบูรณาการเนนกระบวนการให
ผูเรียนมีสวนรวมมากท่ีสุด      การวิเคราะหหลักสูตร การใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีการจัดทําเคร่ืองมือ
วัดผลและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนการประเมินผลตามสภาพจริงในแตละรายวิชา 
โดยดําเนินการรวมกันระหวางฝายการจัดการศึกษาผูสอนและสถานประกอบการ (ในรายวิชาท่ีฝก
ประสบการณวิชาชีพช้ันสูง) 
การดําเนินการ (Attempt) 
 ครูผูสอนไดดําเนินการปรับปรุง  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูการวิเคราะหหลักสูตรทุก
รายวิชาท่ีทําการสอน  เพ่ือนําไปจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนนทักษะกระบวนการคิด
การมีบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงทุกรายวิชาโดยดําเนินการรวมกันระหวางผูสอน  ฝายจัดการศึกษาและสถานประกอบการทําให
ผูเรียนไดรับความรูและสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  โดยมีผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  รอยละ ........ 41.17.. 
. 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการศึกษา  ในภาพรวม คิดเปนรอยละ
...... 41.17..  เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ.....ปรับปรุง 

วิธีดําเนินงาน     
       แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมี
กิจกรรม งาน/โครงการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน
ประกอบการ  การประเมินตามสภาพจริง  โครงการสอนเสริม ตามวงจรคุณภาพ 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติามขอกําหนด 
2. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ระดับช้ันปวส 2  แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวส. 2  แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา

งาน 
แหลงขอมูล 

1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. งานทะเบียน 
3. หัวหนาสาขาวชิา 

 
ผูสําเร็จการศึกษา ผูไมจบการศึกษา จํานวนนักศึกษา

ท้ังหมด 
ระดับชั้น 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
ปวส.2 17 7 41.17 10 76.92 

รวม 17 7 41.17 10 76.92 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 8 อยูในระดับ    ดี       พอใช     ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

วิธีการดําเนินการ (Awareness) 
ความตระหนกั (Awareness)  
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดย

ไดจัดโครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษาใน
สังกัดเดียวกันเพื่อจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อท่ีจะนําไปประเมินผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
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การดําเนินการ (Attempt) 
                 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม จัดเก็บขอมูลจากหลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในสาขาวิชาชีพท่ีเรียนจากงานวิชาการและวัดผลประเมินผล หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตร
วิชาชีพ จํานวนผูเขาสอบ ในระดับช้ัน ปวส.2  
วิธีการดําเนินงาน 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมี
กิจกรรม งาน/โครงการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน
ประกอบการ  โครงการฝกทักษะ  โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชาตามวงจรคุณภาพ 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีเขารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ   แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
6. หลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเรียนจากพัฒนาการเรียน

การสอนและประเมินผลหรืองานมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
7. หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวนผูเขาสอบ กรรมการจัดสอบหรือ

ผูรับผิดชอบ 
8. หลักฐานการพัฒนาขอสอบหรือเคร่ืองมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
9. หลักฐานการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน 
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ผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพีเทียบกับผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชพี 

จํานวน
นักศึกษา
ท้ังหมด 

ระดับชั้น 

จํานวน รอยละ 
ปวช.3 - - - - - 

รวม - - - - - 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 9 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  10   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดทําโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง  โดยมีการ
จัดทําโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดทํา
ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ ช้ันสูง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงแตละสาขาวิชา 
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ช้ันสูงโดยกําหนดเกณฑ
ข้ันตํ่าในการผานการประเมิน  ข้ันตํ่าไมนอยกวา รอยละ ... 80......  ของคะแนนรวมของแตละสาขาวิชา 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากการประเมินผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูงของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 แตละ
สาขาวิชา นักเรียนสามารถสอบผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑท่ีกําหนด คิดเปนรอย
ละ.....100... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....ดี...... 

วิธีการดําเนินงาน 
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมี

กิจกรรม งาน/โครงการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน
ประกอบการ โครงการฝกทักษะ  โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  ตามวงจรคุณภาพ 
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ขอมูลท่ีจัดเก็บ 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ ท่ีเขารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ   แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
6. หลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเรียนจากพัฒนาการเรียน

การสอนและประเมินผลหรืองานมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
7. หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวนผูเขาสอบ กรรมการจัดสอบหรือ

ผูรับผิดชอบ 
8. หลักฐานการพัฒนาขอสอบหรือเคร่ืองมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
9. หลักฐานการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดสอบ 

แหลงขอมูล 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล หัวหนาสาขา (แผนก)วิชาชีพ 
 

ผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพีเทียบกับผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชพี 

จํานวน
นักศึกษา
ท้ังหมด 

บชั้น 

จํานวน รอยละ 
ปวส2 17 7 17 11 100 

รวม 17 7 17 11 100 
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 10 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  11   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน  1  ป 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดใหมีการสํารวจผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถาน
ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ  ศึกษาตอ จากแบบสํารวจ การสัมภาษณและการตอบไปรษณีย  โดย
มีการประสานงานระหวาง  อาจารยท่ีปรึกษา  แผนกวิชา งานทะเบียน 
การดําเนินการ (Attempt) 
 จากการสํารวจขอมูลนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไป
ประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชนและการประกอบอาชีพอิสระ และนักเรียนท่ีเขารับการศึกษาตอ 
ไดรับขอมูลจํานวน .......12..... คน 

สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 ผลการประเมินความรูและทักษะในการทํางาน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ           
จากขอมูล.....7..... คน คิดเปนรอยละ....58.33....... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ...พอใช... 

วิธีการดําเนินงาน 
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมี

กิจกรรม งาน/โครงการ เพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดกรรมแนะแนวศึกษาตอ โดยปจฉิม
นิเทศกอนจบการศึกษา  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ขอมูลการตรวจสอบคุณวุฒิ แบบสอบถาม 
ในวันปจฉิมนิเทศตาม มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชาตามวงจรคุณภาพ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาแตละหลักสูตร  ตามประเภทวิชา 

สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ท้ัง

ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แต
ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แต
ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
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5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แต
ละหลักสูตร 

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป แตละหลักสูตร 
 
แหลงขอมูล 
 งานแนะแนว  งานทวภิาคี  งานทะเบียน งานสารบรรณ 

ศึกษาตอ ทํางาน ไมระบุ จํานวนผูจบการศึกษา
ปการศึกษา....2553. 

ระดับชั้น 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปวช.3 - - - - - - - 
ปวส.2 7 - - - -   

รวม 7 ติดตามได (รอยละ) ติดตอไมได (รอยละ) 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 11 อยูในระดับ    ดี       พอใช     ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  12   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

              ของผูสําเร็จการศึกษา 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดตระหนักถึงความพึงพอใจของหนวยงาน สถานประกอบการ
ในการรับนักเรียนเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของตน  โดยไดจัดทําแบบสํารวจ เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของหนวยงานสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   ดานคุณธรรม   จริยธรรมของ
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการติดตามโดยการสงแบบสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ  /หนวยงาน  ตอการทํางานของพนักงานท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553  เพื่อ
สํารวจและสอบถามความพึงพอใจดานความรู  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม ของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีไดเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน  
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สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากการสงแบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ / หนวยงานตอการทํางาน ไปยัง
หนวยงานและสถานประกอบการ จํานวน …10…..ฉบับ และจากการสัมภาษณหวัหนาหนวยงานของ
สถานประกอบการมีความพงึพอใจ  มีคาเฉล่ีย …3.88….. เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....พอใช.... 

วิธีการดําเนินงาน 
            สํารวจความพึงพอใจของผูบริหาร เจาของสถานประกอบการ หรือผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอพฤติกรรม
ของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  รวมท้ังนักศึกษาท่ีฝกงาน เกี่ยวกับ  
           1)  ความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ัน  
 2)  ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีจําเปนในการทํางาน เชน การเปนผูนําและผูตามท่ีดี การ
ตัดสินใจ ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทักษะในการ
ส่ือสาร ทักษะในการจัดการและการทํางานเปนทีม ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกไข
ปญหา เปนตน                     
 3)  คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ เชน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ความมีวินัย ความซ่ือสัตย ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน ความเสียสละ การตรงตอเวลา การอุทิศ
ตนในการทํางานท่ีรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุข
และส่ิงเสพติด เปนตน  
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติามขอกําหนด 
2. จํานวนและประเภทของสถานประกอบกรท่ีใหขอมูลโดยระบุช่ือ ท่ีตั้ง 
3. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดาน โดยใช เคร่ืองมือ ท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับ เชน 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  หรืออ่ืนๆ แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดาน แตละหลักสูตร 

แหลงขอมูล 
1. งานแนะแนว 
2. งานทวภิาคี 

รายนามสถานประกอบการท่ีประเมินผูสําเร็จการศึกษา 
 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 
1 บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  กาดสวนแกว เลขท่ี 21 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
2 หนวย ๑๐ สถานีรถไฟเชียงใหม หนวย10 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลขท่ี 239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลขท่ี 21 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
5 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เลขท่ี 110 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
6 หางหุนสวนจาํกัด จกัรกลดีเซล เลขท่ี 276/1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
7 แขวงการทางเชียงใหมท่ี ๑ เลขท่ี 888 ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
8 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เลขท่ี 21 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลขท่ี 239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
10 บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จาํกัด เลขท่ี 111/1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 

แบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
 

ขอ รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ (5 ระดับ) 

1 ดานความสามารถทางวิชาการ 
 1. การมีทักษะดานภาษา   
 2. การมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร   

2. ดานความสามารถดานพืน้ฐานในการทํางาน 
 3. การเปนผูนาํ ผูตามท่ีดี   
 4. การตัดสินใจ   
 5. ความตระหนักในการปฏิบัติตนใน

การรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

  

 6. ทักษะการส่ือสาร   
 7. ทักษะการจดัการ   
 8. ทักษะการทาํงานเปนทีม   
 9. ความสามารถการคิดวิเคราะห   
 10. ความสามารถในการแกไขปญหา   
 11. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   

3. ดานจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 12. ความมีวินยั   
 13. ความซ่ือสัตย   
 14. ความขยัน อดทน เสียสละ   
 15. การตรงตอเวลา   
 16. ความมีมนษุยสัมพันธ   
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 17. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม   
 18.ไมเกี่ยวของสารเสพติด อบายมุข   

เฉล่ีย 3.88  
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 12 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 สาขาวิชา  .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.  

ปการศึกษา ....2553 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี ้ พอ 

ปร
ับป

รุง
 

ดี 

ใช 
ผูรับผดิชอบ 

87.17  

   ตัวบงช้ีท่ี 1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตาม
ช้ันป 

อ.สันติสุข 

- - 
 
- 

 
- 

- ตัวบงช้ีท่ี 2   รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนรู 

70.58 % 

 
 
  

  ตัวบงช้ีท่ี 3   รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกต
ห ลักการทางวิทยาศาสตร  และ
คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

อ.มงคล 

 
 

38.77% 

   
 

 

 ตัวบงช้ีท่ี 4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการ
ส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การ
เขียน และการสนทนา ท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 

อ.นพดล 

79.59     ตัวบงช้ีท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน
การศึกษาคนคว าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

อ.มงคล 

 
79.59 % 

 
 

   ตัวบงช้ีท่ี 6   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย

อ.สุทธินันท 
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- 

 
- 

 
- 

 
- 

 ตัวบงช้ีท่ี 7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

 
41.17 

  
 

 
 

 ตัวบงช้ีท่ี 8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

อ.สันติสุข 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

ตัวบงช้ีท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

100    ตัวบงช้ีท่ี  10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

อ.สันติสุข 

58.33    ตัวบงช้ีท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน  
                       ทําในสถานประกอบการ/ประกอบ 
                     อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป  

อ.ไกรสร 

3.88    ตัวบงช้ีท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา 

อ.ไกรสร 

 
ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 จํานวน 12 ตัวบงช้ี  ๆ  ที่ไมคิดมีตัวบงช้ี 2, 7, 9 เหลือ 9 ตัวบงช้ี
ปรากฏวา 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ ดี     มีจํานวน    4   ตัวบงชี้คิดเปนคารอยละ 44.44      1.
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ พอใช มีจํานวน 3    ตัวบงชีคิ้ดเปนคารอยละ 33.33 2.
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ ปรับปรุง มีจํานวน 2 ตัวบงชี้คิดเปนคารอยละ22.22 3.

 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ความตระหนกั (Awareness)   
  สาขาวิชาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันท้ัง
ครูผูสอน ผูเรียนและสถานประกอบการโดยมุงเนนศึกษาขอกําหนดและกรอบของหลักสูตรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดประกาศใช คือ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันตาง ๆ นอกจากนั้นไดมีการรวมประชุมปรับแผนการ
เรียนใหมท้ังหมด เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะในรายวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสาขางานท่ี
ผูเรียนเปนผูเลือก 
 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขาวิชาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในการ
ดานการจดัทําหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนฐานสมรรถนะ ดําเนินการปรับแผนการเรียน
ระดับช้ัน ปวส. สาขางานติดต้ังบํารุงรักษา โดยทางสถานศึกษาไดอนมัุติใหใชแผนการเรียนท่ีปรับใหม
นี้ ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป นอกจากนั้นทางแผนกวิชาเทคนคิอุตสาหกรรมไดขอความรวมมือ
จากผูเรียน ไดตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อนํา
ขอมูลมาใชปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากข้ึน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
              สาขาวิชาชางเทคนคิอุตสาหกรรม ไดมีหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะท่ีนํามาใชในการจดัการ
เรียนการสอนท้ังระบบปกติเปนจํานวน 4 หลักสูตรและครู-อาจารยผูสอนไดทําการพัฒนาโดยการทํา
แผนการสอนแบบมุงเนนฐานสมรรถนะในแตละรายวิชา  
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 2  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรูแกนักศึกษา 

3,500 บาท อ.สันติสุข ศรีเกิน 

    
    

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
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ตัวบงชี้ท่ี 13  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะในระดับสาขาวิชา และรายวิชา 
โดยใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชนและทองถ่ิน โดยมีการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง  
การดําเนินการ (Attempt) 
                   แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดจัดทําหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการและปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน และไดจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาตางๆ อยางมีคุณภาพเพื่อนําไปสอนจริงแลวนํากลับมาประเมินเพื่อท่ีจะปรับปรุงใหได
มาตรฐานอยางตัวเนื่อง 
สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 จากการเปดหลักสูตรการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปรากฏวามีผูสนใจจาก
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ     และเอกชนเขามาเรียนในปการศึกษา 2553 จํานวน…26…..คน คิดเปน
รอยละ......100..%.... เทียบเกณฑการตัดสิน อยูในระดับ .....ดี........ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
2. จํานวนรายวิชา ท่ีมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ และเปดสอนใน

สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก 
 -  ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน 
 -  ขอมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือ
แผนการเรียน ท่ีสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน 
 -  รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา แผนการเรียน 
 -  รายงานการนําผลการประเมินไปใช 
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จํานวน
รายวิชาท่ีมี
การพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

จํานวน
รายวิชาท่ีเปด

สอน 

รายการวิชาชพีสาขางาน...เทคนิค
อุตสาหกรรม 

ท่ี 
รอยละของรายวิชาท่ีมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

1 ระดับ  ปวส.1. 23 23 100 
2 ระดับ  ปวส.2 20 20  
     

 รวมท้ังหมด 43 43  

 
 
 

ตารางแสดงการดําเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
สถานะของการดําเนินการ 

ลําดับท่ี สาขางาน 
พัฒนาแลว ยังไมไดพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 

  1 ติดต้ังและบํารุงรักษา อ.สันติสุข  ศรีเกิน 
     

 
 ดังนั้นจํานวนสาขางานท่ีไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะแลว 
 คิดเปนรอยละ ......100...... ของสาขางานท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 13 อยูในระดับ     ดี    พอใช        ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมรวมกับฝายวิชาการ และสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการฝกอบรมตามโครงการพัฒนา
บุคลากรดานการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ 3D 
การดําเนินการ (Attempt) 
 ครูผูสอนของแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมทุกคนเขารวมการฝกอบรมตามโครงการพัฒนา
บุคลากรดานการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 



 40 

 
สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 จากผลการดําเนินการ  ผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อใหเกิด
คุณภาพ   มีการดําเนินการนิเทศการสอนการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอน  และมีแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ  คิดเปนรอยละ..13.95. เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ  
พอใช 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน  
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ ดังนี้  

2.1  ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ  
2.2  มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู  
2.3  มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน  
2.4  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจดัการเรียนรู  

3. รอยละของรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ 
 สาขาวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.ไดปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพของการจัดการเรียนรู โดยได
พิจารณาจาก 

1. ผลการปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพ 
1.1   ผลการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 
1.2 ผลการนิเทศการสอน 
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการสอน  
1.4    ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน 
1.5    ผลการนําการประเมินไปพฒันาการเรียนรู 

2. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ซ่ึงผลการประเมินสาขาวิชา... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม. สามารถปฏิบัติไดท้ังหมด 

........3......ขอ และมีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการรอยละ ....13.95..... ของรายวิชาท่ีเปดสอน
ท้ังหมด  
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จํานวนรายวิชาท่ี
เขียนแผนการ 

จํานวนรายวิชา
ท่ีเปดสอน สาขางาน…..เทคนิคอุตสาหกรรม 

เรียนรูแบบบูรณาการ 

รอยละของรายวิชาท่ีมีการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู 

   ระดับ ปวส. 

23 3 13.04 ปวส.1 

ปวส.2 20 3 15.00 

    

43 6 13.95 
รวม 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 14  อยูในระดับ    ดี       พอใช      ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 15  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  ใชส่ือการเรียนรู      การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย   
เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัด        การเรียนรูมีการนิเทศการสอนและนําผลมาพัฒนา
จัดการเรียน  
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและงานตาง  ๆ มีแผนการจัดการเรียนรูท่ี เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การใชส่ือการสอน การวัดผลและการประเมินผลผลตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีกําหนดให  มีการนิเทศการสอนและมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู   โดยใชวิธีการ
วิจัยในช้ันเรียน  
 
สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 จากผลการดําเนินการ  ผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อใหเกิด
คุณภาพ   มีการดําเนินการนิเทศการสอนการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอน คิดเปนรอยละ ....3.98..... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ .....พอใช....... 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. ขอมูลแสดงความตระหนกั    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
 2. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
 3. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาของสถานศึกษา 
 
ลําดับท่ี ชื่อครูผูสอน รายวิชาท่ีประเมิน ผลการประเมิน 

1. อ.สันติสุข  ศรีเกิน 1.ความแข็งแรงวัสดุ 
2.โลหะวิทยา 

3.9619 
3.6963 

2. อ.เชาวลิต  โตวิเวก 1. งานฝกฝมือ 4.148 
3. อ.ไกรสร  จันทรธรรม 1. งานฝกฝมือ 

2. วัสดุชาง 
3.95 

3.9942 
4. อ.นพดล  วังมณี 1.วางผังโรงงาน 3.98611 
5. อ.สุทธินันท   สมฤทธ์ิ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3.85455 
6. อ.พิเชษฐ   โควตระกูล 1. วัสดุชาง 4.086 
  รวม 3.98 

 
ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในดานตาง ๆ เชน ความรู 

ความสามารถในรายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใชส่ือการ
สอน การวัดและประเมินผลดังนั้นจํานวนสาขางาน   มีคาเฉล่ีย  ......3.98...... ของสาขางานท้ังหมด  

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 15 อยูในระดับ     ดี     พอใช   ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 16  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน

การสอนอยางเหมาะสม 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดเล็งถึงความสําคัญในการจัดการการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะ   และพัฒนาตนเอง  จึงมีการจัดสรรงบประมาณคาวัสดุฝกใหเพียงพอกับผูเรียน
แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรมโดยไดมีการกําหนดงบประมาณของวัสดุฝกเพื่อใชในแผนงบประมาณ
ประจําป  
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การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชา  เทคนิคอุตสาหกรรมมีวัสดุให ผู เ รียนฝกทักษะตามจุดประสงครายวิชา 
ซ่ึงสถานศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณคาวัสดุฝก  ท้ังส้ิน  . 257,500...   บาท ในการเบิกวัสดุฝกแตละ   
ภาคเรียนมีการจัดทํา สผ.1 พรอมแนบโครงการสอนและแบบงานสงท่ีวิชาการ 
สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
งบดําเนินการท้ังหมดของแผนกวิชาชาง เทคนิคอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2553   ประกอบดวย  

 
งบวัสดฝุกของแผนกวิชาชาง เทคนิคอุตสาหกรรม 

 
4,817,500 
4,957,500 

1. งบวัสดุฝกแตละป 
     1.1 งบวัสดฝุก 2553 
     1.2 งบวัสดฝุก 2554 

รวม 9,775,000 
 

996,000 
451,000 

2.เงินเดือนอาจารยแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม 
    1.1 ครูประจํา ( 12 เดือน) 
    1.2  ครูพิเศษ ( 11 เดือน) 

รวม 1,447,000 
 
    งบวัสดุฝก (  9,775,000 )  + เงินเดือน( 1,447,000) 
                              2 

 
6,334,500 

    ( 80,000)                        ( 80,000) 
งบวัสดุฝกแผนก 53 + งบวสัดุฝกแผนก 54   X  100 
                               6334500 

 
2.52 

 งบประมาณคาวัสดุฝก  คิดเปนเงินท้ังส้ิน .... 9,775,000 % 2 = 4,887,500.. บาท 
 จากงบประมาณดานวัสดุฝก    ตองบดําเนินการจํานวน  ...... 80,000..+ 80,000. = 1,600,000.  บาท  คิด
เปนรอยละ ...2.52. เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ..ปรับปรุง.. 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. งบดําเนินการท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. งบประมาณท่ีสถานศึกษา จัดซ้ือวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละหลักสูตร ตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
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3. รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละ
หลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

 
 สาขาวิชา ... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.... ไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือ

วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวน ..... 257,500..... บาท  
 
หมายเหตุ   ไมตองประเมินแตใหกรอกรายละเอียด 
ตัวบงชี้ท่ี 17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ
จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยเนนผูเรียน ..2. คนตอคอมพิวเตอร....1. เคร่ืองและในการ
จัดการจัดตารางเรียนของนักเรียน       ใหทําการสํารวจจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแตละหองเพื่อให
เพียงพอกับจํานวนของผูเรียนซ่ึงทางวิทยาลัยฯ  มีหองปฏิบัติการ คอมพิวเตอรจํานวน ....1....  หองใน
ภาคเรียนท่ี 1 / 2553และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จํานวน...1....  หองในภาคเรียนท่ี 2 /2553  คือ 
การดําเนินการ (Attempt) 
 จากการตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรของหองปฏิบัติการ  สามารถจัดตารางเรียนของนักเรียน     
และตารางใชหองปฏิบัติการไดเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน  โดยผูเรียน..2..คนใชเคร่ืองคอมพิวเตอร...1. 
เคร่ือง    (.2.. คน :.1...เคร่ือง) ทําใหนักเรียนเกิดทักษะและไดฝกปฏิบัติอยางเต็มท่ี  สามารถทํางานตามท่ี
มอบหมายเสร็จทันเวลา 
สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 ผลท่ีไดจากการจัดตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรคิดเปนระดับความเหมาะสม             
และเพียงพอคือ..2.. คน :...1.. เคร่ือง คิดเปนรอยละ ....50.... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....พอใช 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนหองและตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
2. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอหอง  
3. จํานวนผูเรียน ในแตละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเคร่ืองคอมพิวเตอร แตละหลักสูตรตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
4. จํานวนผู เ รียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในแตละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใช เคร่ือง

คอมพิวเตอรแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอร ในแตละคร้ังของการเรียนในรายวชิาท่ีใชคอมพิวเตอร 

(ผูเรียน : คอมพิวเตอร)   ........2 : 1.................   
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 17  อยูในระดับ            ดี      พอใช      ปรับปรุง 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 



 45 

ตัวบงชี้ท่ี 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

ความตระหนัก (Awareness) 
 โดยการบันทึกขอมูลเปนแบบสํารวจความคิดเห็นพรอมกับการบันทึกรูปภาพประกอบในการ
ตัดสินระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารโรงฝกงานและอาคารเรียนช่ัวคราว 
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน  พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  
การดําเนินการ (Attempt) 
 มีผลการดําเนินงานจากการเก็บขอมูลแบบสํารวจความคิดเห็นตามรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินเปนขอๆ ดังตอไปนี้ 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement)   
 จากผลสรุป การเก็บขอมูลและจากแบบสํารวจความคิดเห็นระดับความเหมาะสมในการ               
จัดอาคารเรียน  อาคารโรงฝกงานและอาคารเรียนช่ัวคราว  หองปฏิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน 
พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด มี
องคประกอบท่ีผานเกณฑระดับดี  2 องคประกอบ   ระดับพอใช  1 องคประกอบ  เทียบเกณฑการตัดสิน
อยูในระดับ ....ดี 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ  
2. ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงานพื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก  
-  มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัตกิาร โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ  
- มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติตามตารางการใช  
- มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นท่ีฝก
ปฏิบัติ  
- มีการทําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ 
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ตารางแสดงการจําแนกพื้นท่ีและหองเรียนในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   ปการศึกษา 2553 
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับวชิาท่ีเรียน 
พื้นที่/หมายเลขหอง 

อาคาร 8  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
ดี พอใช ปรับปรุง 

พื้นท่ีอาคารชัน้ท่ี 1    

หอง  811    
หอง  812    

หอง  ส่ือการสอน 813    
หองบริการ Internet 814    
หอง  tool room 815    
หอง  tool room 816    

หอง  816    
หอง  818    

 หอง  พักครู 819    
หองเก็บพัสดแุผนกฯ 1    
หองเก็บพัสดแุผนกฯ 2    

หองน้ํา    
จากตารางพบวาหองพืน้ท่ีอาคารช้ันท่ี 1  จํานวน   12  หอง    

• พื้นที่ท่ีมีการจดัหองเรียน หองปฏิบัติการ พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมตอการ
เรียนรูของแตละวิชาอยูในระดับ  ดี  จํานวน   8  หอง   คิดเปนรอยละ 66,66 ของพ้ืนท่ี  
หองท้ังหมด (พื้นที่หองท้ังหมด 12 พื้นท่ี/หอง) 

• พื้นที่ท่ีมีการจดัหองเรียน  หองปฏิบัติการ  พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมตอ
การเรียนรูของแตละวิชาอยูในระดับ  พอใช จํานวน 3  หอง คิดเปนรอยละ 25 ของ
พื้นที่ หองท้ังหมด (พืน้ท่ีหองท้ังหมด 38 พื้นที่/หอง) 

• พื้นที่หองท่ีมีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ ปรับปรุง จาํนวน  1  หอง คิดเปนรอยละ  8,3 
ของพ้ืนท่ีหองท้ังหมด (พื้นทีห่องท้ังหมด 38 พื้นที่/หอง) 

ผลการประเมินของสาขาวิชา ในองคประกอบท่ี 1 อยูในระดับ   ด ี  พอใช     ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี 
                            บรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  

ความตระหนกั (Awareness)  
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการของ
แผนก ไดแก หองอินเตอรเน็ต ระบบสืบคน มุมวิชาการท่ีเก็บเอกสารตําราตางๆ ของแผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม ท่ีสามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมดําเนินการเก็บขอมูลการใชศูนยวิทยบริการ โดยนําขอมูลการใช
งานดังกลาวจากงานหองสมุด และตารางลงชื่อเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตของแผนก และจากการ
สังเกตศูนยวิทยบริการในเร่ือง ระบบสืบคน ส่ือบริการที่หลากหลาย ท่ีสามารถรองรับและใหบริการแก
ชุมชนและสังคมได 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบงชี้ท่ี 19  มีดังตอไปนี ้
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ

ใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้ 
1.1 จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในศูนยวิทยบริการ มีส่ือท่ีหลากหลาย และ

ขอมูลการใชงาน 
1.2 มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบสืบคน 
1.3 สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
1.4  มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

ซ่ึงผลการประเมินของแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดปฏิบัติครบท้ัง 3 ขอ 
เปรียบเทียบผลการดําเนินการตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 การพัฒนา 

19 -  3 ขอ   - 
 

รองรับการ
บริการแก
ชุมชน 

จํานวนครุภณัฑ และ
ส่ือมีหลากหลาย 

มีระบบการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ 

สาขางาน…..เทคนิค
อุตสาหกรรม 

มีการประเมิน
คุณภาพ
ใหบริการ 

ปวช. - - - - 
ปวส. 1 1 1 - 
     

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 19 อยูในระดับ     ดี        พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี    20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดเล็งถึงความสําคัญในการจัดการการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะ   และพัฒนาตนเอง  จึงมีการจัดสรรวัสดุฝกใหเพียงพอกับผูเรียนแผนกวิชา เทคนิค
อุตสาหกรรมโดยไดมีจัดสรรวัสดุใหมีความสอดคลองกับอุตสาหกรรมท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรมไดจัดสรรหาวัสดุใหผูเรียนฝกทักษะตามจุดประสงครายวิชา 
สอดคลองกับการปฏิบัติงานตางๆ โดยสํารวจจากครุภัณฑ และอุปกรณ ใหมีความเหมาะสมตอจํานวน
ผูเรียน 

สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 จากผลสรุปการเก็บรวบรวมขอมูลของผูเรียนในการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ ....75... เทียบ
เกณฑการตัดสินอยูในระดับ ....พอใช 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
สถานศึกษาจะตองดําเนินการและมีขอมูลท่ีบงช้ีคุณภาพ ดังนี ้ 

1. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพท่ีใชงานไดด ี 
2. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพยีงพอ  
3. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย  
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือ

ตางๆ ท่ีใช  
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน 

 
 

รายวิชา 
การตรวจสอบติดตามสภาพ

การใชงาน 
รายการคุรุภัณฑ 

/และอุปกรณท่ีจัดซ้ือ 
 ดี พอใช ปรับปรุง 

เทคนิคอุตสาหกรรม อีเล็คโทรคเคร่ืองตัดพลาสมา    
 ทิพเคร่ืองตัดพลาสมา    
 แหวนชองอากาศเคร่ืองตัดพลาสมา    
 ชิวคัพเคร่ืองตัดพลาสมา    
 เหล็กเพลาขาว 3 นิ้ว x 30 ซ.ม.    
 เพลาบรอนทองลายเสือ 1 1/2 นิ้ว x 1    
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 เหล็กตันส่ีเหล่ียม 4 หุน    
     

    รวม 
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 20  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีการบันทึกขอมูลเปนรูปภาพสําเนาเอกสารบันทึกขอความท่ี
เกี่ยวของกับขอมูลประกอบการพิจารณา  ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ขอมูลประกอบการพิจารณา 
การดําเนินการ (Attempt) 

จากขอมูลประกอบการพิจารณาระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวก
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม มีขอมูลประกอบการพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 
สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 ระดับคุณภาพการจัดการความปลอดภัยของสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ที่มีหลักฐานขอมูลประกอบการพิจารณา 8 ขอ คิดเปนรอยละ
...66.6.... เทียบเกณฑ   การตัดสินอยูในระดับ .....พอใช 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนสาขางานท่ีเปดสอนในสถานศึกษา  
2. จํานวนสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกได

อยางมีคุณภาพโดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี ้ 
-  ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย  
- ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภยั  

ปายแสดงข้ันตอนการใช อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ฯลฯ  - 
- สถานท่ีและการจัดเก็บ วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ  
- อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนประจําพืน้ท่ีนอกเหนือจากหองพยาบาลของสถานศึกษา  
- บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  
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- อุปกรณปองกนัอุบัติเหตุท่ีเกดิจากการปฏิบัติงาน  
- ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัตเิหต ุ 

3. รอยละของสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก
ไดอยางมีคุณภาพ 

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

ซ่ึงสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้  
การจัดระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพ 
สาขางาน 

แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม ดี พอใช ปรับปรุง 

811    
812    

   หองพักครู(813) 
   หองเก็บพัสดุ (814) 
   หองเคร่ืองมือ (815) 
   หองเรียนทอ. (816) 
   รง.ฝม.1 (817) 
   รง.ฝม.1 (818) 

รง.ฝม ทอ. (819)    
743    
744    

   หองน้ําครูผูสอน 
   หองเก็บเหล็ก 

รวม 9 3 1 
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จากตารางพบวา  

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพดี จํานวน ......9.....สาขางาน คิดเปนรอยละ ...69.23....        ของสาขา
งานท้ังหมด 

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพพอใช จํานวน ......3.....สาขางาน คิดเปนรอยละ ....23.07.. ของสาขา
งานท้ังหมด 

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน .......1....สาขางาน คิดเปนรอยละ ..7.69... ของสาขา
งานท้ังหมด 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 21   อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 22  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ความตระหนัก (Awareness)  
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   มีนโยบายพัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนคณะครู  และ
บุคลากรใหไดรับความรู      ตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  โดยจัดสงบุคลากรสายงานสอน  และสาย
สนับสนุนการสอน  เขารับการฝกอบรม    การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  และการศึกษาตอ  ท้ังภาครัฐ
และเอกชน  และภายในสถานศึกษา  ตลอดจนแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดเชิญวิทยากร 
ผูเช่ียวชาญมาใหความรูใน แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม อยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
การดําเนินการ (Attempt) 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ไดจัดสงบุคลากรสายงานสอน  และสายงานสนับสนุนการ
สอน  เขารับการฝกอบรม  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  และศึกษาตอ  ท้ังภาครัฐ        และเอกชน  
และภายในสถานศึกษา  ทําใหบุคลากรมีทักษะความรู  ตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเพิ่มข้ึน ทําใหการจัดการ
เรียนการสอน  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  การบูรณาการการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากการบูรณาการการเรียนการสอนของครูท่ีไดรับการการฝกอบรม  การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ  การศึกษาดูงาน  การทัศนศึกษา  และศึกษาตอ  ท้ังภาครัฐและเอกชน  และภายในสถานศึกษา    
ทําใหนักเรียน นักศึกษามีความรูทักษะวิชาชีพ  และมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มข้ึน  โดยจัดสงครูและบุคลากร
ท้ังหมดท่ีรับการพัฒนาในวิชาชีพและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  คิดเปนรอยละ ...75....... เทียบเกณฑการ
ตัดสินอยูในระดับ...พอใช.. 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนครูและบุคลากรท้ังหมดในแผนกวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม  
2. จํานวนครูท่ีไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน  
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา  
4. รอยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนหรือตามหนาท่ี ท่ี

รับผิดชอบ 
ตารางการพัฒนาบุคลากร  ปการศึกษา  .....2553.... 

ระยะเวลา 
หัวขอเร่ือง/ชื่อเร่ือง สถานท่ี ท่ี วัน/เดือน/ป 

(ชม.) 

จํานวนบุคลากร
ท่ีเขารวมอบรม 

1 นายสันติสุข  ศรีเกิน 5 ป มศว. 
เรียน( วศ.ม. )เคร่ืองกล 

1 

2 นายนพดล  วังมณ ี 5 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรียน ( วศม. ) อุตสาหการ 

1 

3 นายพิเชษฐ  โควตระกูล 2 ป เทคนิคเชียงใหม 
เรียน ( วศม. ) อุตสาหการ 

1 

4 นายไกรสร  จันทรธรรม 3 ป เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาตาก เรียน ค.อบ ( ชางยนต ) 

1 

5 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ
สําหรับผูประกอบรุนเยาว 

9-10 ก.ย.53 เทคนิคเชียงใหม 1 

6 นายพิเชษฐ  โควตระกูล 28-30 พ.ย.53 เทคนิคเชียงใหม 
นายมงคล  จันโทภาส 
อบรมเจาหนาท่ีสงเสริม
ความประพฤติ 

2 

7 นายสันติสุข  ศรีเกิน 24 เม.ย.53 พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ฟงบรรยายทางวิชาการ 

1 

 
8 

นายสันติสุข  ศรีเกิน  
27-28  

 
สัมนาเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสัมพนัธ 

มี.ค 53 พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

 
1 

9 นายพิเชษฐ  โควตระกูล 26-28  ม.ค 53 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร อบรมเชิงปฏิบัติการ 

1 
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10 นายสันติสุข  ศรีเกิน 17 ส.ค.53 โรงแรมแกรนด 1 
อบรมสัมมนาเร่ือง เทคนิค
การเลือกและใชงานดานทอ 

 เดอ วิลล 

 
ดังนั้นบุคลากรไดพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบคิดเปนจํานวน.....6......คน 
 คิดเปนรอยละ......75..%....ของบุคลากรท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 22  อยูในระดับ          ดี     พอใช    ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 23  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และอ่ืน 
ๆ  ท้ังภายใน       และภายนอก  เชนการเปนวิทยากรใหความรู  สนับสนุนเงินวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจักรเปนตน  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาและงานตาง ๆ  มีจาํนวนครั้ง  หรือปริมาณ  ในการระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  จากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากการดําเนินการแลว  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  มีจํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรบุคคล  เงิน  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร    จากแหลงตาง ๆ  จํานวน …6  คร้ัง เทียบเกณฑการตัดสิน
อยูในระดับ ...ปรับปรุง 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ขอมูลการระดมทรัพยากรบคุคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอ่ืนๆ ภายในสถานศึกษา  
2. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอ่ืนๆ จากสถาบันทางการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน  
3. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอ่ืนๆ จากสถานประกอบการท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 
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รายการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก 

จํานวนคร้ัง 

1. ทาสีผนังภายในหองปฏิบัติการ 1 
2. ทาสีตําแหนงการทํางานภายในหองปฏิบัติการ 1 
3. ปรับปรุงหองหองปฏิบัติการเทคนิคอุตสาหกรรม 1 
4. ซ้ือเคร่ืองมือเขาแผนก 1 
5. ซ้ือ Projector misubishi  1 
6. ซ้ือเคร่ืองเสียงเขาหองเรียน 816 1 
  
  
  
  
  

รวมท้ังส้ิน 
 

6 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี  23 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
ตัวบงชี้ท่ี 24  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
ความตระหนัก (Awareness)  
 สถานศึกษาไดจัดการศึกษา ในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ในปการศึกษา  2553 ใน
การศึกษาระบบปกติ  ไมมีระบบทวิภาคี  ไดจัดใหมีรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
การดําเนินการ (Attempt) 
 จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมีสถานประกอบการ  จํานวน..10...  แหง รวมจัดการ
ศึกษาระบบปกติในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีสถานประกอบการใหความรวมมือกับนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพในการศึกษาระบบปกติ  จํานวน ..10.. แหง  

สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากจํานวนสถานประกอบการจํานวน ...10..แหง   จัดการศึกษาในแผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม  มีสถานประกอบการใหความรวมมือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  ในการศึกษา
ระบบปกติ    จํานวน  …10.. แหง   รวมท้ังส้ิน ..10.. แหง  เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ...ปรับปรุง 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการ ท่ีจัดการศึกษารวมกับ

สถานศึกษา  
2. รายช่ือสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ และจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาท้ังในระบบ

ทวิภาคีและ/หรือระบบปกติ 
ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ปการศึกษา ....2553 

 

จํานวนนักศึกษา
ฝกปฏิบตั ิ

ท่ี สาขางาน ชื่อสถานประกอบการ จังหวัดท่ีตัง้ 

1 เทคนิคอุตสาหกรรม 2 บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด สาขากาดสวนแกว 

เชียงใหม 

2 เทคนิคอุตสาหกรรม 2 หนวย ๑๐ สถานีรถไฟ
เชียงใหม 

เชียงใหม 

3 เทคนิคอุตสาหกรรม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เชียงใหม 

4 เทคนิคอุตสาหกรรม 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

5 เทคนิคอุตสาหกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม 

 

6 เทคนิคอุตสาหกรรม 2 หางหุนสวนจํากัด จักรกลดีเซล เชียงใหม 

7 เทคนิคอุตสาหกรรม 4 แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑ เชียงใหม 

8 เทคนิคอุตสาหกรรม 4 องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

เชียงใหม 

9 เทคนิคอุตสาหกรรม 2 คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เชียงใหม 

10 เทคนิคอุตสาหกรรม 1 บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด เชียงใหม 

รวม 25   

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 24  อยูในระดับ    ดี       พอใช        ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 25  จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน 

ความตระหนัก (Awareness)  
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  มีนโยบายสงเสริมความรูความสามารถของนักศึกษา  มี
โครงการเชิญวิทยากรอบรมใหความรูแก  นักเรียน  นักศึกษา  รวมท้ังมีการนํานักศึกษาออกไปหา
ความรูจากภายนอก  จัดแหลงการเรียนรูไวอยางหลากหลายและขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
กระตุนสงเสริมใหผูเรียนศึกษาจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
การดําเนินการ (Attempt) 
 ผูเช่ียวชาญ  และผูทรงคุณวุฒิ   จากสถานประกอบการตาง ๆ  ชุมชนและทองถ่ินมาใหความรู
ในสถานศึกษา  และมีการนํานักเรียน   นักศึกษา  ไปดูงานท่ีสถานประกอบการจริง 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 ผูเช่ียวชาญ  และผูทรงคุณวุฒิ จากสถานประกอบการตาง  ๆ  ชุมชนและทองถ่ินมาใหความรูใน
สถานศึกษา  จํานวน....1..  คน  มีการนํานักเรียน  นักศึกษาไปดูงานท่ีสถานประกอบการจริง   โดยมี
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิใหความรู ..1..  คน  รวมท้ังหมด  …2.. คน    คิดเปนรอยละ  .100....... เทียบ
เกณฑการตัดสินอยูในระดับ  ....ดี..... 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนสาขางานท่ีเปดสอน  
2. จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน แตละสาขางานตอภาคเรียน  
3. จํานวนสาขางานท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ช่ัวโมงตอภาค

เรียนข้ึนไป  
4. รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญรวมในการพัฒนาผูเรียน 
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แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 
 

จํานวนช่ัวโมง หนวยงานของวิทยากร 
ลําดับท่ี ช่ือวิทยากร 

ท่ีใหความรู 
สาขางาน 

.1 นายปฏิญาณ  สุทธิเวทย 24 ชม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ลานนา วิทยาลัยเขตภาค
พายัพ    

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

.2 นายกลองแมง   แซหลี 3 ชม. โรงหลอปาแพง ชางเผือก เทคนิค
อุตสาหกรรม 

รวมจํานวนสาขางาน 1 
 

ดังนั้น สาขางานท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญมารวมพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ช่ัวโมงตอภาคเรียนมี
จํานวน........2.คน/27ชม........สาขางาน คิดเปนรอยละ.......100....... ของสาขางานท้ังหมด และผลการ
ประเมินตัวบงช้ีท่ี 25  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี   26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
ความตระหนัก (Awareness)  
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดอาจารยท่ีปรึกษาประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ....4...  คน  
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในแตละสาขา 
การดําเนินการ (Attempt) 
 อาจารยผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ  จํานวน ..4...คน คิดเปนอัตราสวนตอนักศึกษา จํานวน..
39....  คน  จะ ไดอัตราสวนอาจารย  1  คน  ตอนักศึกษา ..10.... คน 

สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากผลการดําเนินการแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดจัดอาจารยผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
ในอัตรา  4  คน            ตอจํานวนนักศึกษา ...39..  คน คิดเปนรอยละ....100... เทียบเกณฑการตัดสินอยู
ในระดับ ...ดี... 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท่ีเปดสอนในสถานศึกษา แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
2. จํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน  
3. จํานวนผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา/สาขางาน  
4. อัตราสวนผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน  
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5. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑ ผูสอน 1 
คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน  

6. รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ท่ีผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน1 
คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน 
 

ตารางแสดงอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชพีตอผูเรียน 
 

จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวนครูผูสอนประจําท่ีมี
คุณวุฒิทางวิชาชีพ 

สาขางาน 
อัตราสวนผูสอน : 

ผูเรียน 
แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม 

39 4 1:10 

 
ดังนั้นสาขางานท่ีมีอัตราสวนครูผูสอนคุณวุฒิทางวิชาชีพ 1 คน : ผูเรียนไมเกิน 35 คน มีจํานวน 

......1..... สาขางาน คิดเปนรอยละ ........100... ของสาขางานท้ังหมด และผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 26 อยู
ในระดบั    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
ตัวบงชี้ท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
ความตระหนัก (Awareness)  
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดครูผูสอนประจํา  จํานวน...4... คน  เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูในสถานศึกษา 
การดําเนินการ (Attempt) 
 การจัดครูผูสอนประจํา  จํานวน ...4...  คิดเปนอัตราสวนตอผูเรียนจํานวน ..39.....  คน  จะได
สัดสวน  ครูผูสอน  1 คน  ตอผูเรียน ...10..  คน 

สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
 จากผลการดําเนินการสถานศึกษาไดจัดครูผูสอนประจํา อัตราสวน  1  คนตอผูเรียน  …10..  คน      
เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ  ....ดี...... 
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สาขางาน...แผนกวิชา ชางเทคนิค
อุตสาหกรรม 

จํานวนผูสอน จํานวนผูเรียน อัตราสวนผูสอนตอผูเรียน 

ปวช. - - - 

ปวส. 39 4 1 : 10 
    

39 4 1 : 10 
รวม 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 สาขาวิชา . แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.....ป  .
การศึกษา .....2553 

 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี ้

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 
ผูรับผดิช

อบ 

100 %    ตัวบงช้ีท่ี  13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ อ.สันติสุข 

13.59 %    ตัวบงช้ีท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อ.สันติสุข 

อ.ไกรสร   3.98    ตัวบงช้ีท่ี 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน  

- - - - ตัวบงช้ีท่ี 16 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุ
ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

อ.สันติสุข 

2:1    ตัวบงช้ีท่ี 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

อ.สันติสุข 

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

อ.ไกรสร 

ปฏิบัติ 3 ขอ 
 

   ตัวบงช้ีท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการ
ใหเหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
และเกดิประโยชนสูงสุด 

อ.นพดล  
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ปฏิบัติ 
1-4 

   ตัวบงช้ีท่ี 20 ระดับความเหมาะสมในการจดัใหมีครุภัณฑ และ
อุปกรณ  

อ.สันติสุข 

83.3 %    ตัวบงช้ีท่ี 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ 
สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใน 
สาขาวิชา/สาขางาน 

อ.ไกรสร 

ตัวบงช้ีท่ี 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับ 
การพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
 

75 %    อ.สันติสุข 

   6 คร้ัง ตัวบงช้ีท่ี 23 จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร 
จากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

อ.นพดล 

   10 แหง ตัวบงช้ีท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษา 
รวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ 
ระบบปกติ 

อ.ไกรสร 

100 %    ตัวบงช้ีท่ี 25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

อ.นพดล 

100 %    ตัวบงช้ีท่ี  26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒดิาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

อ.สันติสุข 

1:10    ตัวบงช้ีท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน อ.สันติสุข 

ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2 จํานวน 14  ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีท่ี 16 ไมประเมิน ปรากฏวา 
1. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ    ดี     มีจํานวน  6  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 42.8     
2. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ  พอใช       มีจํานวน  5 ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 

35,7    
3. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ  ปรับปรุง  มีจํานวน  3 ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 

21,4     
 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ความตระหนกั (Awareness)   
                      สาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีความตระหนกัและใหความสําคัญในการจัดการให
ผูเรียน     นํานกัศึกษาเขารวมโครงการคุณธรรมนําความรู  การแขงขันกีฬาภายใน  เขารวมพิธีไหวครู 
ปจฉิมนิเทศรับประกาศนยีบัตร  วิ่งมินิมาราธอนและมีการตรวจสารเสพติด 

การดําเนินการ (Attempt)   
                      แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการจัดการใหผูเรียนเขารวมโครงการคุณธรรมนํา
ความรู  การแขงขันกีฬาภายใน  เขารวมพธีิไหวครู ปจฉิมนิเทศรับประกาศนียบัตร  วิง่มินิมาราธอนและ
มีการตรวจสารเสพติดปการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
                      แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการจัดการใหผูเรียนเขารวมโครงการคุณธรรมนํา
ความรู  การแขงขันกีฬาภายใน  เขารวมพธีิไหวครู ปจฉิมนิเทศรับประกาศนียบัตร  วิง่มินิมาราธอนและ
มีการตรวจสารเสพติดปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 3  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.    
2.    
3.    
4.    
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

 
ตัวบงชี้ท่ี 28  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม จัดใหมีโครงการพัฒนาระบบงานอาจารยท่ีปรึกษา มีคําส่ัง
แตงต้ังครู – อาจารยท่ีปรึกษา  กําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษา  1  คน  ตอนักเรียน  นักศึกษา  กลุมละ
ประมาณ ....20..  คน 
การดําเนินการ (Attempt) 

ใหอาจารยท่ีปรึกษาพบนกัเรียน  นกัศึกษาท่ีรับผิดชอบอยางนอยสัปดาหละ  1  คร้ัง  โดยเฉพาะ
ชวงช่ัวโมงกจิกรรมทุกวันพธุ  เวลา  14.00 – 14.30  น.  ตลอดปการศกึษา  และกิจกรรมหนาเสาธงเวลา  
08.00 – 08.20 น.  เพื่อติดตามดูแลใหคําปรึกษาดานการเรียน  ความประพฤติ  ปญหาทางสังคมและ
ครอบครัว        เปนตน  
สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 นักเรียน – นักศึกษา มีความคุนเคยเปนกันเอง กลาพูดคุยโตตอบและปรึกษาปญหาตางๆ กับ
อาจารยท่ีปรึกษา เปนผลดีตอการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และทัน
เหตุการณ         นักเรียน  นักศึกษาไดรับความรู  สามารถนําไปแกไขปญหาตาง ๆ ของตนเองไดมา  
ท้ังนี้ถือเปนมาตรการหนึ่งในการแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน  จัดใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพบ
นักเรียน  นักศึกษาจํานวน  ....20...  คร้ัง  ตอปการศึกษา  เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ....พอใช.. 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. แผนการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา  
2. เอกสาร/รายงาน การจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 

บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 
 

สาขางาน/ช้ัน อาจารยท่ีปรึกษา จํานวนคร้ัง Home Room/ป 
เทคนิคอุตสาหกรรม/ปวส.1 อ.สันติสุข   ศรีเกิน 30 
เทคนิคอุตสาหกรรม/ปวส.2 อ.เชาวลิต   โตวิเวก 10 
   

เฉล่ีย 20 
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ดังนัน้  จํานวนคร้ังท่ีนักเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษาตอป  เฉล่ีย.......20.....คร้ัง 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 28 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี   29  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
ความตระหนัก (Awareness) 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมโดยงานฝายปกครองไดจัดให ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของ
นักศึกษา โดยทําการตรวจนักศึกษาทุกช้ันป ทุกสาขาและไดรวมมือทางหนวยงานภายนอก ในการ
ตรวจหาสารเสพติดของนักศึกษา 
การดําเนินการ (Attempt) 
  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตรวจสอบหาสารเสพติดจํานวน  1  คร้ัง  จํานวน
นักศึกษาท่ีไดรับการตรวจสุขภาพท้ังหมด …30.. คน  ผลการตรวจมีดังนี้ 

สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 สถานศึกษาไดจัดใหมีการจัดบริการตรวจสารเสพติดแกนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ..1.. คร้ัง/ป 
เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ.....ดี. 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจสารเสพติด  
3. รายงานผลการตรวจแตละครั้ง  

 
จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ จํานวนครั้งของการจัดบริการ 

ตรวจสารเสพติดใหกับ
ผูเรียน 

สาขางาน จํานวน (คน) รอยละ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 1 30 100 
    
    
    

รวมท้ังส้ิน 1 30 100 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 29  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี   30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดตระหนกัถึงปญหาผูเรียนออกกลางคัน  จึงไดจัดหาวิธีการ
แกไขปญหาดงักลาว  โดยจดักิจกรรมดังนี ้
 1.  แตงต้ังคณะครูท่ีปรึกษาประจําปการศึกษา  2553  เพื่อดูแลสอดสองพฤติกรรม  อบรม   
ใหคําปรึกษา นักเรียน นกัศึกษาอยางใกลชิด   
 2.  จัดกิจกรรม  Homeroom  ใหอาจารยท่ีปรึกษาพบนักเรียนท่ีปรึกษาทุกวันพุธของสัปดาห
ตั้งแตเวลา  14.00-14.30  น. 
 3.  ครูท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกสรุปสมุดเขาช้ันเรียนประจําสัปดาห 
 4.  การใหความรูแกครูท่ีปรึกษา  โดยจัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบครูท่ีปรึกษา 
 5.  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมเขารวมกิจกรรมที่ เสริมสรางพัฒนาการผูเรียน  เชน    
โครงการแขงขันกีฬา (กีฬาสีภายในตานภัยยาเสพติดประจําปการศึกษา  2553)  โครงการอบรม
คุณธรรม  จริยธรรมนักศึกษาใหมของนักเรียน ปวส. 1 ปการศึกษา  2553    นอกจากนี้แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม ไดเขารวมกิจกรรมตรวจเช็คบัตรนักเรียนนักศึกษาทุกวัน  ในตอนเชากอนเขาเรียนโดยมี
ครูเวรประจําวันท่ีหนาประตูวิทยาลัยฯ  เปนผูตรวจสอบ  และอบรมมารยาท และการเตรียมความพรอม
ของนักเรียนเขาสูสถานประกอบการ หมุนเวียนรวมกับครู – อาจารยเพื่อพบปะกับนักเรียน นักศึกษา 
เพื่อใหความรู  ความเขาใจ เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในสถานศึกษาและการจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)  ตลอดจนการดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับบุคคลอ่ืน  เปนตน 
 6.  การรายงานยอดนักเรียน  เสนอฝายบริหารของงานทะเบียน  งานแผนฯ  และสวนท่ีเกี่ยวของ 
 7.  การยื่นคํารองขอลาออก  แจงถึงสภาพปญหาของตนเองท่ีไมสามารถศึกษาตอได 
 8.  งานทะเบียนจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ  เพื่อแจงการพนสภาพของนักเรียน นักศึกษาประจําป 
การดําเนินการ (Attempt) 

จากการที่แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาผูเรียนออกกลางคัน  ทํา
ใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจในตนเองและผูอ่ืนรวมท้ังการท่ีจะปรึกษาปญหากับอาจารยท่ีปรึกษา
ของตนเอง  จึงทําใหนักเรียนมีการปรับปรุงพฤติกรรมดานการเรียน  ดานกิจกรรม  รวมถึงดานความ
เส่ียงตาง ๆ  ตลอดจนการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือกลอมเกลาจิตใจใหนักเรียน  เปนผูคิดดี  ทํา
ดี  ใฝรู  ใฝเรียน  มุงกิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพของตนเองไดอยางหลากหลาย  ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ไปในทางท่ีดีข้ึน  มีความเส่ียงตอการออกกลางคันนอยลง 

สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 จากการดําเนินกิจกรรมดังท่ีกลาวมาในขางตน  ปรากฏวาสามารถชวยลดสัดสวนของนักเรียนท่ี
ออกกลางคันประจําปการศึกษา 2553  อยูในเกณฑดี  คิดเปนรอยละ........ เม่ือเทียบกับปการศึกษา .......  
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนผูเรียนแรกเขา ท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน แตละ

หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันป  
2. จํานวนผูเรียนปจจุบัน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันป  
3. จํานวนผูเรียนแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันป ท่ีออก

กลางคันและสาเหตุการออกทุกช้ันป  
4. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน ในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

ทุกชั้นป 
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

 

จํานวนผูเรียนท่ี
ออกกลางคัน 

ลําดับท่ี ระดับชั้น จํานวนผูเรียนแรกเขา 
รอยละท่ีออกกลางคัน
เม่ือเทียบกับแรกเขา 

1 ปวช.1 - - - 
2 ปวช.2 - - - 
3 ปวช.3 - - - 
4 ปวส.1 32 6 18.78 
5 ปวส.2 17 4 23.52 

เฉล่ีย 20.4 % 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 30  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพรวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ 
ความตระหนกั (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดตระหนักและมีนโยบายในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดาน
วิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
การดําเนินการ (Attempt) 
 1.  สงเสริมดานวิชาการ ...1...  คร้ัง  นักเรียนเขารวมกิจกรรมครบท้ัง .....  สาขางาน   

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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2.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ ....1..  คร้ัง  นักเรียนเขารวมกิจกรรมครบ
ท้ัง  ......  สาขางาน  

3.  ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ...1...  คร้ัง  นักเรียนเขารวมกิจกรรมครบท้ัง...... สาขางาน 
สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม   และ
คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ คิดเปนรอยละ  ..100......  เทียบเกณฑ
การตัดสินอยูในระดับ  ....ดี... 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท้ังหมดในสถานศึกษา แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรม

สงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และกิจกรรมสงเสริม
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  

3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละคร้ังของการจัดกิจกรรม  
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละคร้ัง 
 
แบบสรุปกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คณุธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชพี 

รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ปการศึกษา ...2553.... 

การจัดกิจกรรม 
สาขางาน 

สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมท่ีดี

งาม 

สงเสริม
วิชาการ 

สงเสริมบุคลิกภาพและ แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม มนุษยสัมพันธ 

รวมจํานวน
กิจกรรม 

ปวส.1 1 1 1 100 
ปวส.2 1 1 1 100 

รวม 2 2 2 100 

 
ดังนั้น สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ประเภท 
 จํานวน ..........1... สาขางาน คิดเปนรอยละ .....100.... ของสาขางานท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 31  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี   32 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ......  ดี ......  เกง  ของงาน
องคการวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  ที่เกี่ยวกับการสงเสริม    การอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณีและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังในรูปแบบของกิจกรรมในหองเรียน และกิจกรรม
ภายนอกหองเรียนและเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอ่ืนตลอดปการศึกษา   2553   
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการจัดทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  จํานวน....1.. คร้ัง   โดยมีนักเรียน  นักศึกษา  จาก..1...  สาขาวิชา  เขารวมกิจกรรม  จํานวน 
..1..  คร้ัง 
  จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมวัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน..1...  คร้ัง  
โดยมีนักเรียน  นักศึกษา  จาก ....1..  สาขาวิชา  เขารวมกิจกรรม  จํานวน  ...4.....  คร้ัง 
สัมฤทธ์ิผล  (Achievement) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการจัดทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  ...-.. คร้ัง  และจัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรม  ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
จํานวน...4.. คร้ัง  ทําใหนักเรียน  นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความตระหนักถึงความสําคัญในการ
อนุรักษธรรมชาติส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรมประเพณีไทยและประเพณีทองถ่ินในชุมชนเพื่อใหมีการสืบ
ทอดและรูจักหวงแหนวัฒนธรรมท่ีดีงานใหดํารงอยูคูสังคมตอไป   
  โดยผลการดําเนินกิจกรรม   มีผูเขารวมจํานวน .39 คน... สาขาวิชา  จาก ....4..  กิจกรรมหลัก  มี
ผลการประเมินเฉล่ีย คิดเปนรอยละ..100..... เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ...ดี.... 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท้ังหมดในสถานศึกษา  
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง 2 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมสงเสริม

การอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เพณี  

3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละคร้ังของการจัดกจิกรรม  
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละคร้ัง 
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ตารางแสดงการจัดกิจกรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
อนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

สาขางาน 
แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ปวส.1 - จัดกิจกรรม BIG 

CLEANINGDAY ทําความ
สะอาดแผนก 

- ถวายเทียนเขาพรรษา 
- ทําบุญคลายวันสถาปนา   
   วิทยาลัย 
- พิธีไหวครู 
- จัดงานพิธีเฉลิมพระชนม
พรรษา 

ปวส.2 - จัดกิจกรรม BIG 
CLEANINGDAY ทําความ
สะอาดแผนก 

- ถวายเทียนเขาพรรษา 
- ทําบุญคลายวันสถาปนา  
   วิทยาลัย 
- พิธีไหวครู 
- จัดงานพิธีเฉลิมพระชนม
พรรษา 

รวม 1 4 
  

ดังนั้นสาขางานท่ีไดจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท้ัง 2 ประเภทกิจกรรมมี
จํานวน ...........2....... สาขางาน คิดเปนรอยละ ...100...... ของสาขางานท้ังหมด  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 32 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 สาขาวิชา ปการศึกษา .....2553.......  

 

ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี ้

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 

ผูรับผดิ
ชอบ 

    ตัวบงช้ีท่ี 28  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ี
ปรึกษา 

20 ครั้ง 

100 %     ตัวบงช้ีท่ี 29  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน 

20.4 %     ตัวบงช้ีท่ี 30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเขา 

100 %     ตัวบงช้ีท่ี 31  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  

100 %     ตัวบงช้ีท่ี 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3 จํานวน 5 ตัวบงช้ี ปรากฏวา 
1. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ   ดี         มีจํานวน  4  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 80  
2. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ พอใช     มีจํานวน  1   ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 20.00    
3. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ ปรับปรุง มีจํานวน -   ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 0    

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชพีสูสังคม 
ความตระหนกั (Awareness)   

 สาขาวิชา แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม จัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ันและ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขาวิชา แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดบุคคลท่ัวไปและนักศึกษาท่ีจดัทําโครงการ
ฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน     และยังไดพยายามปรับปรุงแกไขติดตามใหสงเอกสารสรุปทุกโครงการซ่ึงมี
เนื้อหาประสิทธิผล พรอมท้ังใหมีการประเมินความกาวหนา   

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
             แผนกวิชาชางเทคนคิอุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี   4   มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

อ.สันติสุข  ศรีเกิน 1. หลักสูตรระยะ ส้ัน  (  งานกลึง
เบ้ืองตน ) 

9300 บาท 
อ.พิเชษฐ   โควตระกูล  
อไกรสร จันทรธรรม 
อ.สันติสุข  ศรีเกิน 2. หลักสูตรระยะส้ัน ( ชางเช่ือมซอม

บํารุง ) 
13,250 บาท 

อ.พิเชษฐ   โควตระกูล 
อ.นพดล  วังมณี 

3 ใหครูรวมโครงการมูลนิธิแพทย
อาสา 

- อ.เชาวลิต  โตวิเวก 

 รวม 22,550  
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
 

ตัวบงชี้ท่ี  33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชพีและฝกทักษะวิชาชพี 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีการบริการทางวิชาชีพสูสังคมตลอดปการศึกษา 2553 โดย
ไดมีการออกคําส่ัง เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของดําเนินการ หลักสูตรระยะส้ัน, เปนตน 
 
การดําเนินการ (Attempt) 
 จากการที่แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน โดยมีผูท่ีสนใจเขา
รับบริการดังกลาวขางตนเปนจํานวนมาก 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจดักิจกรรม โครงการการบริการวิชาชีพสูสังคม มียอด
จํานวนรวมตลอดปการศึกษา 2553 รวมท้ังส้ิน....2... คร้ัง ตามท่ีแผนกวชิาเทคนิคอุตสาหกรรมไดจดัทํา
โครงการบริการวิชาชีพสูสังคม 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. มีขอมูลความตองการของชุมชนและผูรับบริการ  
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนคร้ัง ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน  
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้งในการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน  
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน

และทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ  
5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนนิการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชพี 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
1 หลักสูตรระยะส้ัน ( งานกลึงเบ้ืองตน ) 26 - 
2 หลักสูตรระยะส้ัน ( ชางเช่ือมซอมบํารุง ) - 22 
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ดังนั้น สาขาวิชา...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.....ไดจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ในระดับ  ปวช. จํานวน......1........ โครงการ/กิจกรรม 

สาขาวิชา..... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีใหบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ในระดับ ปวส.จํานวน .......1.......... โครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 33  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการจัดทํากิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริการ
และสงเสริมวิชาชีพ,        ฝกทักษะวิชาชีพ โดยใชงบประมาณของวิทยาลัย  
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดรับงบประมาณจากตนสังกัด ยกเวนงบลงทุน เปนจํานวนเงิน 
..-.......บาท    และไดรับงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอ่ืนประจําปการศึกษา 2553 
จํานวน .. 150,000.บาท รวมท้ังส้ิน ...150,000..บาท และแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมใชงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม /โครงการ  รวมท้ังส้ิน ... 9300 .+. 13250  =. .22,550......บาท  

สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
สถานศึกษาไดมีการใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ....15.0....                   

ตองบประมาณท่ีไดท้ังหมด  เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ .....ดี.... 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. งบประมาณท่ีใชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการท่ีสถานศึกษาใชจริง  
2. งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัด ไมรวมงบลงทุน  
3. งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอ่ืน ไมรวมงบลงทุน 

 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากบั.....................-.................บาท 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ.......... 150,000...........บาท 
-  งบประมาณท่ีใชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการฯ เทากับ....... 22,550......บาท คิดเปนรอยละ....15.... 
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 ผลการดําเนินงาน สาขาวิชา... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม..ไดใชงบประมาณจริงใน
การดําเนินการโครงการ กิจกรรม เปนจํานวนเงิน ...... 22,550....... บาท  
 
หมายเหตุ  :  กรอกขอมูลแตไมตองประเมิน   งานแผนเปนผูประเมิน 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 4  สาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.. 
ปการศึกษา .....2553 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี ้

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 

ผูรับผดิช
อบ 

   2 กิจกรรม ตัวบงช้ีท่ี 33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

อ.ไกรสร 

15    ตัวบงช้ีท่ี 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 

อ.เชาวลิต 

ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานท่ี 4 จํานวน 2 ตัวบงช้ี ปรากฏวา 
ผลการประเมินตัวบงช้ีมีคุณภาพระดับ ดี       จํานวน 1  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 50.00 
ผลการประเมินตัวบงช้ีมีคุณภาพระดับ พอใช จํานวน 1  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 50.00 

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 

ความตระหนกั (Awareness)   
 สาขาวิชา แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดมีจัดอาจารยเปนท่ีปรึกษาในการจดัทํา
โครงงานและส่ิงประดิษฐในแตละปการศึกษาและจัดทําโครงงานนักศึกษา  7โครงงาน มีการประชุม
ผูปกครองประจําป 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 



 74 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขาวิชา ไดสนับสนุนอาจารยเปนท่ีปรึกษาในการจัดทําโครงงานและส่ิงประดิษฐในแตละป
การศึกษาและจัดทําโครงงานนักศึกษา  7 โครงงาน  เพื่อประโยชนตอการเรียนการพฒันาการเรียนการ
สอน และ รูจกัแกปญหาเฉพาะหนา  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
จากการสงเสริมสนับสนุนอาจารยเปนท่ีปรึกษาในการจดัทําโครงงานและส่ิงประดิษฐ แก

นักศึกษา ปวส. แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม รอยละ  85 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 5  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. เคร่ืองเด็ดกานพริก 1608 บาท นายสิทธิคุณ     จงจิตร 
นายปริญญา      เข่ือนเพชร 

2. เคร่ืองแยกไขแดงไขขาว 3440 บาท นายนัฐพล         กันไชย 
3. เคร่ืองตัดถุงพลาสติก 1,800 บาท นายธนวัฒน      อุดม 

นายสิทธิพงค    มูลภิชัย 
4. เคร่ืองตัดใบตอง 1,900บาท นายอนุชา          อินตะวงค 

นายศักดิ์นรินทร   ดอนดี  
5. ใบมีดตัดหญาแบบอิสระ 200 บาท นายอภิชัย           จันตะตึง 
6. เคร่ืองตัดกาละแม 1,200  บาท นายจักรกฤช       ก่ําผัน 

นายพงษพัฒน    สวนแกว 
7. เคร่ืองกะเทาะถ่ัวลิสง 3,500 บาท นายบรรเจิด    ตาสา 

นายวรกิตย      เรือนหนิ้ว 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
 
ตัวบงชี้ท่ี    35  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัยและโครงงาน 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีนโยบายสนับสนุนใหครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนนักศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน    โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ     เพื่อใหสามารถนําโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ
ดังกลาวไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนา ชุมชน 
ทองถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสูการแขงขันระดับชาติ  
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การดําเนินการ (Attempt) 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะครู  – อาจารย   ท่ีมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ  มีดังตอไปนี้  งานโครงงาน  จํานวน ..-..  ช้ินงาน  งานโครงการ  จํานวน ..7...  ช้ินงาน  งาน
ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม จํานวน...-....  ช้ินงาน  รวมท้ังหมดจากผลการดําเนินการ....7....  ช้ินงาน 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 

จากการมอบนโยบายและการสนับสนุนดานงบประมาณจากสถานศึกษา  ดานการวิจัย  
นวัตกรรม   ส่ิงประดิษฐ  สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  ไดสรางผลงานท่ีมีคุณภาพ  ปรากฏผล
ดังตอไปนี้ 

งานโครงการ / โครงงานของนักเรียน  นักศึกษา  จํานวน....7...  ช้ินงาน  ซ่ึงเปนการ
ประมวลความรู  ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงต้ังแต  ปวส.1  
ถึง  ปวส.2  มาประยุกตจัดทําโครงการ / โครงงาน  ซ่ึงทางวิทยาลัย ฯ  ไดเนนใหจัดทํา
โครงการ โครงงาน  เกีย่วกบัส่ือการเรียนการสอน  เพือ่ท่ีจะไดนํามาประยุกตในการเรียน
การสอน 

1. 

งานส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม  จํานวน ....-.....   ช้ินงาน  ไดนําไปเผยแพรและประกวด
แขงขันในระดบัภาค  ผลของการแขงขันในระดับภาคไดรับรางวัลชนะเลิศจํานวน...-....  
ช้ินงาน  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ...-...จํานวน....-.. ช้ินงาน  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  
..-...  จํานวน  ..-...  ช้ินงาน   รวมท้ังหมด  ....-...  ช้ินงาน 

2. 

ซ่ึงไดนํานวัตกรรม  งานวิจัย  ส่ิงประดิษฐไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนการประกอบ
อาชีพ  และ  การพัฒนาชุมชน  ทองถ่ิน  และประเทศ  ซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ คิดเปนรอยละ 
..100.......  เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ....ดี.... 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน แตละหลักสูตร ท่ีสถานศึกษาเปดสอน  
2. จํานวนและรายละเอียด (ช่ือผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและ

โครงงาน ท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน  

3. จํานวนและรายละเอียด (ช่ือผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงาน ท่ีนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ
ประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ  

4. จํานวนสาขางาน ท่ีจัดทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีเปนประโยชนใน
การพัฒนาการเรียน การสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพ และ/
หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ ระดับ ปวส. อยางนอย 4 
เร่ือง/ภาคการศึกษา 
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จํานวนรอยละของช้ินงานตอสาขางานท้ังหลักสูตร ปวส. 
 

ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน  หรือวิจัยสถาบัน 
 

ท่ี สาขา
งาน 

ชื่อผลงานวิจัย ระดับ ปวส.  

1 ทอ. เคร่ืองเด็ดกานพริก ปวส.2 
2 ทอ. เคร่ืองแยกไขแดงไขขาว ปวส.2 
3 ทอ. เคร่ืองตัดถุงพลาสติก ปวส.2 
4 ทอ. เคร่ืองตัดใบตอง ปวส.2 
5 ทอ. ใบมีดตัดหญาแบบอิสระ ปวส.2 
6 ทอ. เคร่ืองตัดกาละแม ปวส.2 
7 ทอ. เคร่ืองกะเทาะถ่ัวลิสง ปวส.2 

สาขางานท่ีไดดําเนินการจัดทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีเปนประโยชนใน
การพัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซ่ึง
นําไปสูการแขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวส. อยางนอย 4 เร่ือง/ปการศึกษา  
มีจํานวน ..........7........ เร่ือง.....7......ช้ิน  

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี  35  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 36  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีนโยบายสนับสนุนใหครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนนักศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน    โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ     เพื่อใหสามารถนําโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ
ดังกลาวไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนา ชุมชน 
ทองถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสูการแขงขันระดับชาติ  
การดําเนินการ (Attempt) 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะครู  – อาจารย   ท่ีมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ  มีดังตอไปนี้  งานโครงงาน  จํานวน.....7....  ช้ินงาน   
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สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
จากการมอบนโยบายและการสนับสนุนดานงบประมาณจากสถานศึกษา  ดานการวิจัย  

นวัตกรรม   ส่ิงประดิษฐ  สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  ไดสรางผลงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงไดนํา
นวัตกรรม  งานวิจัย  ส่ิงประดิษฐไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ  
และ  การพัฒนาชุมชน  ทองถ่ิน  และประเทศ  ซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ คิดเปนรอยละ ..0...  
เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ...ปรับปรุง 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีเปนประโยชนทางวิชาชีพ  
2. จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ 

 
การเผยแพร ระดับชั้น รางวัล

ท่ี
ไดรับ 

แหลง
งบประมาณ 

งบประมาณ ชื่อนวัตกรรม ประเทศ ไมมี ปวช ปวส. ทองถ่ิน จังหวัด 
หมาย
เหตุ 

  -  เคร่ืองเด็ดกาน
พริก 

- - - - 1,608  บาท สวนตัว 

  -  เค ร่ืองแยกไข
แดงไขขาว 

- - - - 3,440  บาท สวนตัว 

  -  เ ค ร่ื อ ง ตั ด
ถุงพลาสติก 

- - - - 1,800 บาท สวนตัว 

  -  เ ค ร่ื อ ง ตั ด
ใบตอง 

- - - - 6,632บาท สวนตัว 

  -  ใบมีดตัดหญา
แบบอิสระ 

- - - - 68 บาท สวนตัว 

  -  เ ค ร่ื อ ง ตั ด ก า
ละแม 

- - - - 2,200  บาท สวนตัว 

  -  เคร่ืองกะเทาะ
ถ่ัวลิสง 

- - - - 3,500 บาท สวนตัว 

 
 
 
 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 37  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness) 
                     แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เห็นถึงความสําคัญของงบประมาณท่ีใชสราง พัฒนา วิจัย 
เผยแพรผลงาน นวัตกรรม โครงงาน ท่ีนักศึกษาใชงบดาํเนินการเอง  เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ไมวาจะเปนการรวมมือกันจัดทําโครงการกับสถานประกอบการท่ีใชงบสนับสนุนในการจดัทํา 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
การดําเนินการ (Attempt) 
                    แผนกวิชาเทคนคิอุตสาหกรรม ดําเนินการเก็บหลักฐานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชใน
การสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน จากงบดาํเนินการเองของ
นักศึกษา 
 

สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
ผลการดําเนินงาน แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดใชงบประมาณในการสราง พัฒนา และ

เผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เปนจํานวน - บาท ตองบประมาณท้ังหมด -     
คิดเปนรอยละ - 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. งบประมาณท้ังหมดท่ีสาขาวชิา/สาขางานไดรับจากสถานศึกษา  
2. งบประมาณท่ีไดรับจากหนวยงานอื่น  
3. งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน 

 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากบั.............630,000...........บาท 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ...............-.................บาท 
-  งบลงทุนท่ีสถานศึกษาไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืน เทากับ……-…..บาท 
-  งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน  
    เทากับ..........20,000......บาท         คิดเปนรอยละ..……3.17…… 

ผลการดําเนินงาน สาขาวิชา ...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดใชงบประมาณใน
การสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เปนจํานวน   .20,000. บาท 
คิดเปนรอยละ...... 3.17.....ตองบประมาณท้ังหมด  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 37 อยูในระดับ    ดี              พอใช       ปรับปรุง 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 



 79 

 
ตัวบงชี้ท่ี 38  จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานวิจัยและโครงงาน 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ดําเนินการตามโครงการประชาสัมพันธสถานศึกษา ออกคําส่ัง
แตงต้ังบุคลากรทําหนาท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย  ผานเว็บไซตของสถานศึกษา  เขารวมการแขงขันส่ิงประดิษฐคนรุนใหมระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศและเผยแพรผลงานนวัตกรรม 
การดําเนินการ (Attempt) 

ครูผูสอนผูเรียนไดเผยแพรผลงานการพัฒนาส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยในชั้นเรียน   โครงการ
นวัตกรรม หลาย ๆ ชองทางจึงทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตอยอดงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม   
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมไดเผยแพรขอมูลขาวสาร และเขารวมการแขงขันนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ   เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน จึงทําใหวิทยาลัย
เปนท่ีรูจักและปรากฏผลงานเปนท่ียอมรับแกคนทั่วไป คิดเปนจํานวน...1.. คร้ัง   เทียบเกณฑการตัดสินอยู
ในระดับ  ....ปรับปรุง. คิดเปนรอยละ 25 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนชองทางของการเผยแพรขอมูล ขาวสารท่ีเกี่ยวกับ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงาน  
2. จํานวนคร้ังของการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ท่ีเกี่ยวกับ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงาน ในแตละชองทาง 
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การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัย และโครงงาน 
 

ประเภท ลักษณะการ
เผยแพร สาขางาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน 

จํานวนคร้ัง
ของการ
เผยแพร 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

2 
 
 
- 

จัดงาน
นิทรรศการท่ี
พันธทิพยพลาซา 

1 
 
 

1 ส่ิงประดิษฐคน
รุนใหม 

รวม 2 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 38  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 5 สาขาวิชา .. .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม....ป
การศึกษา .....2553 

ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี้ 
ปร

บัป
รุง

 

พอ
ใช
 

ดี 

ผูรับผิด
ชอบ 

100 %    ตัวบงช้ีท่ี 35 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและ
โครงงาน 

อ.พิเชษฐ 

0     ตัวบงช้ีท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ 

อ.พิเชษฐ 

3.17      ตัวบงช้ีท่ี 37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง 
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานตองบดําเนินการ 

อ.มงคล 

  
 

 
 

  

2  
ตัวบงช้ีท่ี 38 จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน 

คร้ัง อ.มงคล 

 ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานท่ี 5 จํานวน 4 ตัวบงช้ี ปรากฏวา 
1. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ   ดี           มีจํานวน  2  ตัวบงชี ้คิดเปนคารอยละ  50.00 
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2. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ พอใช      มีจํานวน  1  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ  25.00   
3. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ ปรับปรุง  มีจํานวน 1  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ  25.00   

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี  6   ภาวะผูนําและการจัดการ 

 
ความตระหนกั (Awareness)   

 สาขาวิชา  แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมมีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ        
ใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของตลาดแรงงาน เนนผูเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม ควบคูกันไป  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการประกอบวิชาชีพ     เปนท่ียอมรับของ
ชุมชนและสถานประกอบการรวมท้ังมีการสวนรวมในการพัฒนาสังคมอยางมีความสุข ใหบุคลากรมี
การพัฒนา เพิ่มพูนความรู มีทักษะและประสบการณ เพื่อนํามาถายทอดใหแกผูเรียน รวมท้ังเห็น
ความสําคัญในความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขาวิชา แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีการทําตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ระดับ
แผนก โดยกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดมีเปาหมายเดียวกัน มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป    โดยใหบุคลากรในแผนกไดมีสวนรวมตามแผนปฏิบัติการประจําป และได
จัดทําเปนแผนพัฒนาสถานศึกษา      โดยใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมในการดําเนินการ กําหนด
เปน       วิสัยทัศน    พันธกิจและกลยุทธ  ของสถานศึกษา และมอบหมายใหบุคลากรในแผนกได
รวมกันดําเนินการจัดแผนปฏิบัติการประจําป  ทําใหการดําเนินงานของแผนกเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค ในการปฏิบัติงานจะมีการมอบหมายหนาท่ีให บุคลากรปฏิบัติงาน
ตรงตามสายงานคุณวุฒิและประสบการณ 
               ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
                  แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดมีระบบบริหารจัดการโดยมีครู-อาจารยในแผนกมีสวน
รวมในการวางแผนทําใหมีการกระจายงานอยางเปนระบบและ     ครู-อาจารยทุกคนตางมีหนาท่ี      
แผนกไดมอบหมายใหดูแล ซ่ึงนําไปสูระบบการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบ
ได  
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โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี    6  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

 
ตัวบงชี้ท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี

สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
ความตระหนัก (Awareness)   
 แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม  ไดกระจายอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษาและ
สถานศึกษา  โดยแตงต้ังหัวหนาแผนก  ในกรณีท่ีหัวหนาแผนกไปราชการ  หรือมีหนาท่ีจําเปนท่ีไม
สามารถมาปฏิบัติหนาท่ีได  และแตงต้ังครูในแผนกใหเปนกรรมการดําเนิน  แทนหัวหนาแผนก    มีการ
จัดทําแผนงานประจําป  รวมกําหนดจุดมุงหมาย  เปาหมาย  ทิศทางการวางแผนการจัดการศึกษา  
สงเสริมใหบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมเพิ่มเติมความรูความสามารถ  โดยขอความอนุเคราะหจาก
วิทยากรภายนอกสถานศึกษามาใหความรูเพิ่มเติมแกบุคลากร  จัดประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา  
อยางนอยภาคเรียนละ  1  คร้ัง  และไดแตงตั้งใหตัวแทนผูปกครองเปนคณะกรรมการชมรมเครือขาย
ผูปกครองนักเรียน  เพื่อใหมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชวยวางแผนดําเนินงานพัฒนา
วิทยาลัย  อีกท้ังแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมพยายามพึ่งตนเองโดยขอความชวยเหลือ  สนับสนุน
ดานงบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ  จากหนวยงานที่พิจารณาเห็นวา  จะใหการสนับสนุน  ไดท้ังภายใน
ทองถ่ิน  หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัทเอกชน อีกท้ังยังใหความ
รวมมือ  ชวยเหลือดานทรัพยากรที่มีอยูแกบุคคลภายนอก  และหนวยงานตาง ๆ อยูเสมอ 
การดําเนินการ (Attempt) 
  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา เสนอความคิดเห็น แนะแนวทางการ
พัฒนาแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม มีการกระจายอํานาจให หัวหนาแผนก หัวหนางาน       มีการ
ประชุมช้ีแจงนโยบาย ปรึกษาหารือประเด็นตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ใหบุคลากรและผูปกครองนักเรียนรับทราบ 
เพ่ือชวยกันหาแนวทางแกไขและปองกันปญหา นอกจากนี้แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรมไดรับ
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สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
หัวหนาแผนก มีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

หรือแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  
บริหารงานไดสอดคลองกับองคประกอบของเกณฑการตัดสินได .6.. ขอ   เทียบเกณฑการตัดสินอยูใน
ระดับ..พอใช 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร พิจารณาจาก  
1. การพัฒนาวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถ่ิน โดยการมี

สวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนท่ีเกี่ยวของ  
2. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร การ

ตัดสินใจและการจัดการศึกษา  
3. การกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมในการ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ  
4. มีกระบวนการจัดการความรูท่ีนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใช

สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของ
ตนเอง  

5. การพึ่งตนเอง ท่ีเนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา 

6. การประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมท้ังการแสวงหา
ความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมๆ  

7. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณท่ีนําไปสูผลสัมฤทธ์ิไดอยาง
ตอเนื่อง และหลากหลาย  

8. การพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อ
การพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู  

9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล โดยตน
สังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ
การ ศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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ระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะ ปาน

กลาง 
ดีมาก ปรับปรุง ไมปฏิบตั ิ

1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา     
2. มีการใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนด
จุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทาง การวางแผนจัดการศึกษาของ
ตนเอง 

    

3. การมีสวนรวม และการใหความรวมมือของผูที่มีสวน
เก่ียวของทุกฝายในการบริหาร การตัดสินใจ  และการจัด
การศึกษา 

    

4. มีการพ่ึงพาตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหาร
ตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ ดําเนินงานตามความ
พรอม และสถานการณของสถานศึกษา 

    

5. มีการประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา และ
บุคลากรภายนอกรวมทั้งการแสวงหา ความรวมมือ ความ
ชวยเหลือดานทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหม ๆ 

    

6. มีความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่
นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเน่ือง และหลากหลาย 

    

7. มีการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ 
พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพ่ือการพัฒนาไปสูองคกร
การเรียนรู 

    

8.     มีการตรวจสอบ และถวงดุล โดยเนนตนสังกัดกําหนด
นโยบาย และควบคุมมาตรฐาน และมีหนวยงานตรวจสอบ
คุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

คาเฉล่ียรวม 87.5    

 
ซ่ึงระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน

รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยพิจารณาตามองคประกอบ ท้ัง 8 ขอ 
พบวา สาขาวิชา ... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.. ไดดําเนินการท้ังส้ินจํานวน .......7.... ขอ  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 39  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพี 
ความตระหนัก (Awareness) 
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 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร และจัดทํา
แบบประเมิน วินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพของ ครูผูสอนและเจาหนาท่ี จํานวน...6 
คน โดยวิเคราะหหาคารอยละของ ครูผูสอนและเจาหนาท่ี 
การดําเนินการ (Attempt) 
  ครูผูสอนและเจาหนาท่ี จํานวน ..6... คนไดเขาอบรมคุณธรรมจริยธรรมและตอบแบบประเมิน 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงช้ีท่ี 33 และไดจัดระบบการดูแล
บุคลากรของสถานศึกษา ในดาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
จากการตอบแบบประเมินวนิัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพ

ของครูผูสอน และเจาหนาท่ี มีเกณฑการประเมินของวิทยาลัยท่ีตั้งไวดงันี้ มากกวารอยละ.... 90. ข้ึนไป
ถือวาดี รอยละ ..85-90. อยูในเกณฑพอใช   นอยกวารอยละ  85  ตองปรับปรุง ซ่ึงผลจากการประเมิน 
คิดเปนรอยละ  ......87.5    เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ ...ดี.... 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนครูท้ังหมดในสาขาวชิา/สาขางาน  
2. จํานวนครูท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต  
3. จํานวนครูท่ีผานการประเมนิตามขอบังคับ คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา 
  

จํานวนครูท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ.2548 

จํานวน
บุคลากร
ท้ังหมด 

จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับใบประกอบ

วิชาชีพครู 
สาขางาน 

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมตาม
ระเบียบการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

8 7 7 7 

     
     
     

รวม 8 7 7 7 
 

จํานวนบุคลากรท้ังหมดของแผนกกับ...8...คน 1. 
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2. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตเปนครู เทากบั...7..คน คิดเปนรอยละ..
87.5 

3. จํานวนครูท่ีการประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. 2548       ของบุคลากรในแผนกเทากับ   ....7.คน คิดเปนรอยละ…… 87.5.….. 

 
ดังนั้น บุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม มีจํานวน .........7..... คน คิดเปนรอยละ .... 87.5.... ของบุคลากรท้ังสาขาวิชา และมีผลการ
ประเมินตัวบงช้ีท่ี 40  อยูในระดับ     ดี        พอใช       ปรับปรุง 
ตัวบงชี้ท่ี  41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และ

การจัดการความรูของสถานศึกษา 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมเห็นความสําคัญในการใชระบบสารสนเทศประกอบการบริหาร
จัดการของฝายบริหาร ตลอดจนเช่ือมโยงขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ครู นักเรียน บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วอยางเปนระบบ โดยมอบหมาย
ผูรับผิดชอบงานศูนยขอมูล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการรักษา
ขอมูล   
การดําเนินการ (Attempt) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ไดดําเนินการสงเสริมใหมีระบบฐานขอมูลของงานตาง ๆ มี
ระบบขอมูลเปนเครือขายของสถานศึกษา เช่ือมโยงงานทะเบียน งานวัดและประเมินผล  แผนกเทคนิค
อุตสาหกรรม จัดทําเว็บไซตของแผนกแพรปรับปรุงฐานขอมูล จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน ขอมูลของ
บุคลากร รวมถึงขอมูลแผนงาน โครงการตาง ๆ จัดหองอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักเรียน บุคลากร ใช
ประกอบการจัดการเรียนรู พัฒนาตนเองและใชขอมูลประกอบการปฏิบัติงาน มีการจัดทํารายงานขอมูล
ใหผูบริหารรับทราบและใชประกอบการบริหารจัดการ 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีขอมูลพื้นฐานท้ังในระบบเครือขายและเอกสารประกอบการ
บริหารจัดการของฝายบริหาร สามารถใหบริการนักเรียนครูอาจารย บุคลากรในสถานศึกษาใชขอมูล
ประกอบการปฏิบัติงาน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได เม่ือเทียบกับเกณฑการคิดเปนรอยละ...
87.5...  เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ .....ดี..... 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจดัการความรู พิจารณาจากองคประกอบดังนี ้ 

1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจท่ีเปนปจจบัุน  
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2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ  
3. มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา  
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจดัการขอมูล  
5. มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ง 

ซ่ึงสาขาวิชา ...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรูของสาขาวิชา ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน ......4....... ขอ  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 41  อยูในระดับ   ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 6 สาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ป
การศึกษา ....2553..  

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี ้

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 

ขอมูล 

   7 ขอ ตัวบงช้ีท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

อ.สันติสุข 

87.5 %    ตัวบงช้ีท่ี 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตอง เหมาะสม 

อ.ไกรสร. 

87.5 %    ตัวบงช้ีท่ี 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

อ.สุทธินันท 

ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานท่ี 6 จํานวน 3 ตัวบงช้ี ปรากฏวา 
1. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ  ดี      มีจํานวน 2  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 66.67 
2. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ พอใช มีจํานวน 1  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 33.33   

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 
ความตระหนกั (Awareness)   

 สาขางานวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม มีความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการประกัน
คุณภาพภายในเพราะวาจะเปนตัวสะทอนเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนวามีจุดเดนหรือจุดบกพรองทางดานใดท่ี
จะตองรีบแกปญหาเพ่ือท่ีจะทําใหสถานศึกษาหรือวาแผนกมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกดาน
เพ่ือใหผูเรียนไดจบจากสถานศึกษาแหงนี้อยางมีคุณภาพพรอมเขาไปทํางานยังสถานประกอบการตาม
แหลงตางๆได  พรอมไดแตงต้ังตัวแทนแผนก  เขารวมทํางานประกัน 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม ไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ของปการศึกษา 

2553 เพื่อท่ีจะนํามาเปนขอมูลใชในการประกันในแผนกโดยไดทําท้ังแบบสอบถาม การขอขอมูลจริง
จากผูสอน ผูปฏิบัติงานพรอมท้ังประสานงานฝายท่ีเกีย่วของ และจากสถานประกอบการ เพือ่จะนํา
ขอมูลท่ีไดจากแหลงท่ีกลาวมาบันทึกรวบรวมขอมูลสงตองานประกนัคุณภาพของวิทยาลัยตอไป   
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี    7  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. โครงการประชุมงานประกัน
คุ ณ ภ า พ แ ผ น ก วิ ช า เ ท ค นิ ค
อุตสาหกรรม 

15,000 บาท อ.สันติสุข  ศรีเกิน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
 
ตัวบงชี้ท่ี 42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องมีการติดตาม 
ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนและผูท่ีจบการศึกษา
มีมาตรฐานและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนกอนออกไปสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ 
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมดําเนินการ  โดยจัดทําแผนงานประกันคุณภาพ แตงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในแผนก จัดทําคูมือและเอกสารตางๆและการ
ประเมินผลของแผนกโดยนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของตัวบงช้ี  
 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมดําเนินการ  โดยจัดทําแผนงานประกันคุณภาพ แตงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในแผนก มีคูมือและเอกสารตางๆและการ
ประเมินผลของแผนกโดยนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของตัวบงช้ี เม่ือเทียบกับเกณฑการคิดเปนรอยละ
....80....เทียบเกณฑการตัดสินอยูในระดับ....ดี 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก  

1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ  
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป  
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ 

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ซ่ึงสาขาวิชา .... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดดําเนินการระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบ

การติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ข้ันตอน 
บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในมอบหมายบุคคลรับผิดชอบการทํางาน
ประกันคุณภาพ จัดทํา รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา ตาม มาตรฐานและเกณฑการประกัน
คุณภาพ 
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ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน ........5..... ขอ  

ปฏิบัติ การบริหารงาน 
ไมได
ปฏิบตั ิ

1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ   
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํป   
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเหน็ ขอรองเรียนเพ่ือการปรับปรุงระบบหรือ
กลไกการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

  

4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
5. แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
   

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 42  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี   43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
ความตระหนัก (Awareness) 
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีรายงานผลการประกันคุณภาพตอกรรมการสถานศึกษาและ
สาธารณชน    มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน  
การดําเนินการ (Attempt)   
 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีรายงานผลการประกันคุณภาพตอกรรมการสถานศึกษาและ
สาธารณชน    มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน 
สัมฤทธ์ิผล (Achievement) 
                  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมีรายงานผลการประกันคุณภาพตอกรรมการสถานศึกษาและ
สาธารณชน    มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน  

โดยนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของตัวบงช้ี เม่ือเทียบกับเกณฑการคิดเปนรอยละ..40......เทียบ
เกณฑการตัดสินอยูในระดับ...พอใช 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก  
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน  
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา

แผนพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา  
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน รามท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึน 

จัดทําโดยนางสาวกัญญาภัทร  ชมภูนุช เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 



 91 

 
การปฏิบตั ิ

การประกันคณุภาพภายในที่ไดรับมอบหมาย 
ผูรับผดิชอบ   

1.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตอคณะกรรมการ อ.สันติสุข   

2. การจัดทําเอกสารอางอิงตามมาตรฐานและตัวบงช้ี อ.ไกรสร   

3. การชี้แจงผลการประเมินในแผนกวิชา อ.สันติสุข   

4. การประสานงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน อ.ไกรสร   

5.   การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางาน อ.สันติสุข 
 

ซ่ึงสาขาวิชา .. .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม...ไดดําเนินการการรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดีหรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน 

 ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน .........2.......... ขอ  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 43  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี  7 สาขาวิชา . แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม....ป
การศึกษา ...2553 

 .

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงช้ี 

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 

ขอมูล 

   ตัวบงช้ีท่ี 42 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

4 ขอ อ.ไกรสร  

   ตัวบงช้ีท่ี 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

2 ขอ อ.สันติสุข  

ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานท่ี 7 จํานวน 2 ตัวบงช้ี ปรากฏวา 
3. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ  ดี      มีจํานวน 1  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 50.00 
4. ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ีมีคุณภาพระดับ พอใช มีจํานวน 1  ตัวบงชี้ คิดเปนคารอยละ 50.00 

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพท้ัง 7 มาตรฐาน ของสาขาวิชา .... .แผนกวชิา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม.. ป
การศึกษา ....2553 

 
มาตรฐาน ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  ดี 

มาตรฐานท่ี  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   ดี 

มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ดี 

มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพสูสังคม  ดี 

มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวจิัย   ดี 

มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ  ดี 

มาตรฐานท่ี  7  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  พอใช 
เฉล่ีย  ดี 

 
ผลการประเมินท้ัง  7  มาตรฐานของสาขาวิชา อยูในระดบั     ดี     พอใช    ปรับปรุง 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

ของสาขาวิชา ...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 
 
1. จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ของสาขาวิชา ..... .แผนกวิชา ชางเทคนคิอุตสาหกรรม 
  1.1 ผลการดําเนินงานพบจุดเดนดังตอไปนี ้

1.1.1 ตัวบงช้ีท่ี ...1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี
กําหนดตามช้ันป 

1.1.2 ตัวบงช้ีท่ี ....3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

1.1.3 ตัวบงช้ีท่ี .....5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ี
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

1.1.4 ตัวบงช้ีท่ี .....6.รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

1.1.5 ตัวบงช้ีท่ี .....9 .รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1.6 ตัวบงช้ีท่ี .....13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
1.1.7 ตัวบงช้ีท่ี ......18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวชิาท่ี
เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

1.1.8 ตัวบงช้ีท่ี ......21  ระดับคุณภาพการจดัระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวชิา/สาขา
งาน 

1.1.9 ตัวบงช้ีท่ี ......25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

1.1.10 ตัวบงช้ีท่ี ...26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนใน
แตละสาขาวิชา 

1.1.11 ตัวบงช้ีท่ี ...27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
1.1.12 ตัวบงช้ีท่ี 29  จํานวนคร้ังของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
1.1.13 ตวับงช้ีท่ี 30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
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1.1.14 ตัวบงช้ีท่ี 31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมท้ังดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพนัธ 

1.1.15 ตัวบงช้ีท่ี 32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี และทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.1.16 ตัวบงช้ีท่ี 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนนิการ 

1.1.17 ตัวบงช้ีท่ี 35 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและโครงงาน 
1.1.18 ตัวบงช้ีท่ี 37  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ 
1.1.19 ตัวบงช้ีท่ี 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
1.1.20 ตัวบงช้ีท่ี 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจดัการ

ความรูของสถานศึกษา 
1.1.21 ตัวบงช้ีท่ี 42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกดิการ

พัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

 1.2 ผลการดําเนินงานพบจุดท่ีควรพัฒนาดงัตอไปนี ้
1.2.1 ตัวบงช้ีท่ี 4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน 

การเขียน และการสนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
1.2.2 ตัวบงช้ีท่ี  8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
1.2.3 ตัวบงช้ีท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
1.2.4 ตัวบงช้ีท่ี 23  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ 

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.5 ตัวบงช้ีท่ี 24  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ 

1.2.6 ตัวบงช้ีท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดบัชาติ 
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2. นวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู สาขาวิชา ...... .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 
ท่ี ช่ือนวัตกรรม ผูคิดคน(ช่ือ ครู หรือ ผูเรียน) 
1.  เคร่ืองเด็ดกานพริก นายสิทธิคุณ     จงจิตร 

นายปริญญา      เข่ือนเพชร 
2. เคร่ืองแยกไขแดงไขขาว นายนัฐพล         กันไชย 
3. เคร่ืองตัดถุงพลาสติก นายธนวัฒน      อุดม 

นายสิทธิพงค    มูลภิชัย 
4. เคร่ืองตัดใบตอง นายอนุชา          อินตะวงค 

นายศักดิ์นรินทร   ดอนดี  
5. ใบมีดตัดหญาแบบอิสระ นายอภิชัย           จันตะตึง 
6. เคร่ืองตัดกาละแม นายจักรกฤช       ก่ําผัน 

นายพงษพัฒน    สวนแกว 
7. เคร่ืองกะเทาะถ่ัวลิสง นายบรรเจิด    ตาสา 

นายวรกิตย      เรือนหนิ้ว 
 
3. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชา .. .แผนกวิชา ชางเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม.....ไดกําหนดทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยไดระบุไวใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพันธกิจ ซ่ึงมีโครงการและกจิกรรม พอสรุปไดดังนี ้

1.    พันธกิจท่ี 1    ประกอบดวยโครงการ/กจิกรรม ดังนี้  การจัดการเรียนรูดานเทคโนโลยีและ 
       ทักษะฝมือ  โดยรวมมือกับสถานประกอบการอยางเปนระบบและตอเน่ือง. 
2. พันธกิจท่ี 2   ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความยืดหยุน  

หลากหลาย  สอดคลองกับความตองการของผูเรียนตลาดแรงงาน  และชุมชน 
3. พันธกิจท่ี 3   ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ พัฒนาบุคลากรเปนผูมีความรู ความสามารถ

กาวทันเทคโนโลยี 
4. พันธกิจท่ี 4    ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ สงเสริมการผลิตส่ือการเรียน  เพื่อให

เหมาะกับเนื้อหาวชิากระตุนใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียนและมีความสุข 
5. พันธกิจท่ี 5   ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
6. พันธกิจท่ี 6   ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนและบริการ 
7. พันธกิจท่ี 7    ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ สงเสริมการประดิษฐคิดคนและพฒันา

เทคโนโลยีสมัยใหม 
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8. พันธกิจท่ี  8   ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ สงเสริมการกีฬา  เพื่อพัฒนาสุขภาพและ
หลีกเล่ียงจากยาเสพติด  อบายมุขท้ังปวงตลอดจนกิจกรรมชวยเหลือชุมชน 

9. พันธกิจท่ี 9    ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ จัดหาครุภัณฑ วัสดฝุก  ใหทันสมัยและ
เพียงพอเหมาะสมกับการฝกงานของนักศึกษา 

4. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
                   1. การดําเนนิการหาขอมูลบางมาตรฐานเปนไปดวยความลาชา เพราะขอมูลบางอยางจะเก็บ
ชวงใกลสอบทําใหการนําผลหรือขอมูลท่ีไดลาชา และทําใหตกหลนไป เพราะนักศึกษาสอบแลวก็ปด
เทอมไปติดตามตัวยาก 
      2. เม่ือเรารูสาเหตุวามาตรฐานไหนหรือตัวบงช้ีไหนที่เปนจุดดอยแลว ทางวิทยาลัยไมได
ดําเนินการแกไข  อาจทําใหปญหาคงคางอยูทุกป  ควรมีงบดําเนินการในสวน ตวับงช้ีไหน 
ท่ีสวมควรแกไขตองแกไข 
                  3. ขอมูลบางชนิดท่ีไดแลวมีการแกไข  เพื่อท่ีจะไดตัวเลขท่ีสวยงามประเมินแลวดีซ่ึงเปน
เร่ืองท่ีหลอกตัวเอง เราไมไดแกตนเหตุ มาแกปลายเหตุ                                                            
                  4. การคิดรอยละตัวเลข สวนประกอบหลาย ๆ สวนดูแลวสับสนไมตรงกนับางแผนก 
                  5. ขอมูลท่ีไดควรใหเก็บไปไวใน web side งานประกันโดยเก็บแยกเปนหมวดมาตรฐานและ
แยกไวแตละแผนกดวย  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใหการหา 
                  6. ปญหาในการกรอกและแบบสอบถามบางสวนควรมีการปรับปรุง 
                  7. คําส่ังท่ีหามาไดทางฝายท่ีเกีย่วของควรแยกแผนกไวเพื่อความรวดเร็วในการคนหา 
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ภาคผนวก 
 

-แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามตัวบงช้ีที่  
-คําส่ัง/ บันทึกขอความหนังสือราชการภายนอก,ภายใน 
-รูปภาพประกอบ (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร) 
-แบบฟอรมการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับตัวบงช้ีที่  
-เคร่ืองมือการจัดเก็บขอมูลมาตรฐานที่ 1-7  ตัวบงช้ีที่  
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