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บทที่ 2
วิธีดาเนินการและผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อกาหนดที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้างควรจัดการพัฒนาผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาตาม
ข้อกาหนด และตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 11 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1.1 ความรู๎ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ๑ที่กาหนดตามชั้นปี
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (Plan : P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดประชุมเพื่อสร๎างความตระหนักและความเข๎าใจรํวมกัน เพื่อ
แสวงหาวิธีการที่จะให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎มากที่สุด จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. จัดเตรียมสื่อการสอน ตาราเรียน
วัสดุฝึก เครื่องมือวัดทดสอบที่ใช๎ประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติของผู๎เรียนแตํละชั้นปี
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (Do : D) รวมกับการตรวจสอบ (Check : C)
ครูผู๎สอนทุกคนดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ และจัดทาใบงานของวิชาภาคปฏิบัติ
โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D จัดทา สผ. 1 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกตาม
ใบงาน จัดทาสื่อการสอนในรูปแบบตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับรายวิชาที่รับผิดชอบ ดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และเน๎นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตามชํวงระยะเวลาที่กาหนดใน
แผนการเรียนรู๎ และโครงการสอน ปรับแก๎พฤติกรรมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นระยะ
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือขั้นการนาไปปฏิบัติ (Action : A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎เรียนทั้งหมดในแตํละชั้นปี (ปวช. ปีที่ 1, 2 ,3 และ ปวส. ปีที่ 1, 2) ที่ลงทะเบียนเรียน
ในปีการศึกษา 2554
2. จานวนผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผํานเกณฑ๑การพ๎นสภาพ แตํละชั้นปีตามประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผํานเกณฑ๑พ๎นสภาพ แตํละหลักสูตรตามประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นปี
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ตารางแสดงข๎อมูลจานวนและคําร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554
จานวนผู๎เรียน ผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ๑การพ๎นสภาพ
สาขางาน
ระดับชั้น
ทั้งหมด (คน)
จานวน (คน)
ร๎อยละ
ปวช. ชั้นปีที่ 1
129
91
29.93
การกํอสร๎าง
ปวช. ชั้นปีที่ 2
89
76
25.00
ปวช. ชั้นปีที่ 3
86
82
26.98
รวมระดับ ปวช.
304
249
81.91
ปวส. ชั้นปีที่ 1
87
55
31.07
เทคนิคการกํอสร๎าง
ปวส. ชั้นปีที่ 2
90
83
46.89
รวมระดับ ปวส.
177
138
77.96
รวมทุกระดับชั้น
481
387
80.46
หมายเหตุ แหลํงข๎อมูล : งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคชียงใหมํ 12 เมษายน 2555
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ร๎อยละของผู๎เรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ๑การพ๎นสภาพของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 74

พอใช้
ร๎อยละ 60 – 74

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 60

ดังนั้น จานวนผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ๑การพ๎นสภาพตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ในระดับ ปวช. จานวน 249 คน คิดเป็นร๎อยละ
81.91 และในระดับ ปวส. จานวน 138 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.46 รวมทั้ง 2 ระดับชั้น จานวนทั้งสิ้น
387 คน คิดเป็นร้อยละ 80.46
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 1 อยูํในระดับ

 ดี

พอใช๎

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
จานวนผู๎เรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
ระดับชั้น
2553
2554
ปวช. ปีที่ 1
91
129
ปวช. ปีที่ 2
76
89
ปวช. ปีที 3
82
86
รวม ปวช.
239
304
ปวส. ปีที่ 1
55
87
ปวส. ปีที่ 2
83
90
รวม ปวส.
138
177
รวมทุกระดับ
377
481

ผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ๑
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวน ร๎อยละ จานวน ร๎อยละ
83
77.57
91
70.87
79
84.94
76
85.52
77
84.61
82
95.54
239
82.13
239
78.48
79
85.86
55
63.22
32
82.5
83
92.22
111
84.73
138
77.97
360
82.93
377
78.29

ผลการ
พัฒนา

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ในปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ยังไม่มีผู้เรียนในระบบเทียบโอนผลการเรียนรู้ จึงไม่มี
ข้อมูลรายงานในตัวบ่งชี้นี้
ข้อกาหนดที่ 1.2 ความรู๎ความเข๎าใจในหลักการด๎านคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ให๎สามารถนามา
ประยุกต๑ใช๎ในงานอาชีพได๎
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถประยุกต๑หลักการทางวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑มาใช๎
แก๎ปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาชีพอยํางเป็นระบบ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดประชุมครูผู๎สอนเพื่อรํวมกันวิเคราะห๑เนื้อหารายวิชาตาม
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการปฏิบัติงานรวมอยูํด๎วย โดยเน๎นให๎มีการจัดทาแผนการเรียนรู๎ที่สามารถ
สอดแทรกให๎ผู๎เรียนสามารถจัดทาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ ทั้งลักษณะที่เป็นโครงงานยํอยตามความ
เหมาะสมของรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร๑ โครงงานคณิตศาสตร๑ หรือโครงงานที่เป็นการประมวลความรู๎
ทางทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาโครงการ (Project) ของแตํละหลักสูตร
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ครูผู๎สอนทุกคนดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ และจัดทาใบงานของวิชาภาคปฏิบัติ
โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D จัดทา สผ. 1 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกตาม
ใบงาน จัดทาสื่อการสอนในรูปแบบตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และเน๎นให๎ผู๎เรียนทุก

26
ระดับชั้นปี มีความสามารถประมวลความรู๎ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติได๎จัดทาผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ สาหรับผู๎เรียนในระดับ ปวช. ปีที่ 3 และระดับ ปวส. ปีที่ 2 จะต๎องตั้งทีมงานเพื่อ
จัดทาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ ตามกระบวนการของรายวิชาโครงการ (Project)
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎เรียนทั้งหมดแตํละชั้นปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จานวนผู๎เรียนที่จัดทาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ ผลผลิตของผู๎เรียน และโครงงาน
โครงการวิทยาศาสตร๑โดยประยุกต๑หลักการทางวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ในการปฏิบัติงาน
และแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ ในแตํละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จัดทาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ โครงงาน ในแตํละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี
ตารางแสดงข๎อมูลจานวนและคําร๎อยละของผู๎เรียนที่จัดทาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ โครงงาน
ผู๎เรียนที่จัดทาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑
โครงงาน
ระดับชั้น
จานวนผู๎เรียนทั้งหมด
จานวน (คน)
ร๎อยละ
ปวช. ชั้นปีที่ 1
ปวช. ชั้นปีที่ 2
ปวช. ชั้นปีที่ 3
86
75
87.21
รวมระดับ ปวช.
86
75
87.21
ปวส. ชั้นปีที่ 1
ปวส. ชั้นปีที่ 2
90
85
94.44
รวมระดับ ปวส.
90
85
94.44
รวมทั้งสิ้น
176
160
90.91
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถประยุกต๑หลักการทางวิทยาศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑ มาใช๎แก๎ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยํางเป็นระบบ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 74

พอใช้
ร๎อยละ 60 – 74

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 60
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เพราะฉะนั้น ผู๎เรียนที่สามารถประยุกต๑หลักการทางวิทยาศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑มาใช๎แก๎ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยํางเป็นระบบ จาแนกเป็น
1. ผู๎เรียนระดับชั้น ปวช. มีจานวน 75 คน จากทั้งหมด 86 คน(จากผู๎เรียนที่เรียนวิชาโครงการ)
คิดเป็นร๎อยละ 87.21
2. ผู๎เรียนระดับชั้น ปวส. มีจานวน 85 คน จากทั้งหมด 90 คน(จากผู๎เรียนที่เรียนวิชาโครงการ)
คิดเป็นร๎อยละ 94.44
เมื่อพิจารณาผู๎เรียนทั้ง 2 ระดับชั้นรวมกัน จะมีผู๎เรียนจานวนทั้งสิ้น 160 คน จากทั้งหมด 176 คน
ที่สามารถประยุกต๑ใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑มาใช๎แก๎ปัญหาในการประกอบอาชีพอยําง
เป็นระบบ คิดเป็นค่าร้อยละ 90.91
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 3 อยูํในระดับ  ดี

พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
จานวนผู๎เรียนทั้งหมด
ระดับชั้น

ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2553
2554
ปวช. ปีที่ 1
ปวช. ปีที่ 2
93
ปวช. ปีที 3
91
86
รวม ปวช.
184
86
ปวส. ปีที่ 1
92
ปวส. ปีที่ 2
39
90
รวม ปวส.
131
90
รวมทั้งหมด
422
175

ผู๎เรียนที่จัดทาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑
โครงงาน
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวน ร๎อยละ จานวน ร๎อยละ
38
40.86
87
95.60
75
87.21
115
62.50
75
87.21
63
68.48
39
100
85
94.44
102
77.86
85
94.44
217
70.18
160
90.91

ผลการ
พัฒนา

ดี
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ข๎อกาหนดที่
1.3 ทักษะในการใช๎ภาษาสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด๎านการฟัง การอําน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาตํางประเทศ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดประชุมครูผู๎สอน และมอบหมายให๎ครูที่ปรึกษาที่รับผิดชอบ
ผู๎เรียนทุกระดับชั้นปีตามหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ให๎ติดตามและรวบรวมข๎อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากแผนกวิชาสามัญสัมพันธ๑
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ครูที่ปรึกษาของผู๎เรียนทุกคน ทุกระดับชั้นปี ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ตามหลักสูตร ปวช.
และ ปวส. เก็บรวบรวมข๎อมูลที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่
1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2554 นาข๎อมูลมาวิเคราะห๑เพื่อหาจานวนและคําร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
ทักษะด๎านการฟัง การอําน การเขียน และการสนทนา โดยพิจารณาจากคําระดับคะแนนของผู๎เรียนใน
รายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ต๎องไมํต่ากวํา 2.00
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎เรียนทั้งหมดแตํละชั้นปี ตามสาขาวิชา และสาขางาน
2. จานวนผู๎เรียนที่มีทักษะด๎านการฟัง การอําน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมตามหลักสูตรในแตํละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี
โดยเก็บข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ที่ได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 2.00
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะด๎านการฟัง การอําน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมตามหลักสูตรในแตํละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น
ปวช. ชั้นปีที่ 1
ปวช. ชั้นปีที่ 2
ปวช. ชั้นปีที่ 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. ชั้นปีที่ 1
ปวส. ชั้นปีที่ 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทุกระดับชั้น

จานวน
ผู๎เรียน
ทั้งหมด
129
89
86
304
87
90
177
481

ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2554
หมวดวิชา คําร๎อยละ
หมวดวิชา
ภาษา
เฉลี่ย 2
ภาษาไทย
อังกฤษ หมวดวิชา
86
65
76
37
19
83
42
86
185
137
50
25
58
29
50
58
108
136
243
245

ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2554
จานวน
หมวดวิชา คําร๎อยละ
หมวดวิชา
ผู๎เรียน
ภาษา
เฉลี่ย 2
ภาษาไทย
ทั้งหมด
อังกฤษ หมวดวิชา
129
77
71
74
89
56
28
86
82
82
304
77
209
184
87
51
26
90
60
30
177
77
111
56
481
77
320
240

หมายเหตุ จานวนผู๎เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารฯ นับจานวนและคิดคําร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีระดับคะแนนตั้งแตํ 2 – 4
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของผู๎เรียนทั้งหมดที่มีทักษะด๎านการฟัง การอําน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 74

พอใช้
ร๎อยละ 60 – 74

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 60

ดังนั้น ผู๎เรียนทั้งหมดที่มีทักษะด๎านการฟัง การอําน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม โดยจาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
1. ระดับชั้น ปวช. วิชาภาษาไทย มีจานวนเฉลี่ย 2 ภาคเรียน 163 คน จากทั้งหมด 304 คน (เฉพาะผู๎
ที่ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาไทย) คิดเป็นร๎อยละ 53.62 และ วิชาภาษาอังกฤษ จานวนเฉลี่ย 2 ภาค
เรียน 197 คน จากทั้งหมด 304 คน คิดเป็นร๎อยละ 64.80
2. ระดับชั้น ปวส. วิชาภาษาไทย มีจานวนเฉลี่ย 2 ภาคเรียน 64 คน จากทั้งหมด 177 คน (เฉพาะผู๎ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาไทย) คิดเป็นร๎อยละ 36.16 และ วิชาภาษาอังกฤษ จานวนเฉลี่ย 2
ภาคเรียน 85 คน จากทั้งหมด 177 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.02
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เมื่อพิจารณาผู๎เรียนทั้ง 2 ระดับชั้นรวมกัน จะมีผู๎เรียนเฉลี่ย 2 ภาคเรียน จานวนทั้งหมด 481 คน ที่มีทักษะ
ด๎านการฟัง การอําน การเขียน และการสนทนา เพื่อการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม ในวิชาภาษาไทย
และวิชาภาษาอังกฤษ จานวนเฉลี่ย 2 ภาคเรียน 240 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.90
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 4 อยูํในระดับ
ดี
พอใช๎  ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ผู๎เรียนที่มีทักษะด๎านการฟัง การอําน การเขียน
จานวนผู๎เรียนทั้งหมด
และการสนทนา ภาษาไทยและ
ผลการ
ภาษาตํางประเทศ ได๎อยํางเหมาะสม
ระดับชั้น
พัฒนา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
2553
2554
จานวน เฉลี่ยร๎อยละ จานวน เฉลี่ยร๎อยละ
ปวช. ปีที่ 1
107
129
58
54.21
74
57.36
ปวช. ปีที่ 2
93
89
52
55.91
28
31.46
ปวช. ปีที 3
91
86
60
65.93
82
95.35
รวม ปวช.
292
304
170
58.22
184
60.53
ปรับปรุง
ปวส. ปีที่ 1
92
87
45
48.91
26
29.89
ปวส. ปีที่ 2
39
90
25
64.10
30
33.33
รวม ปวส.
131
177
70
53.44
56
31.64
รวมทั้งสิ้น
422
481
240
56.87
240
49.90
ข๎อกาหนดที่ 1.4 ความรู๎ และทักษะการใช๎เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค๎นคว๎าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพได๎อยํางเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความสามารถใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษา
ค๎นคว๎าและปฏิบัติงานวิชาชีพได๎อยํางเหมาะสม
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดประชุมครูผู๎สอน
สารวจรายวิชาในแผนการเรียนตาม
หลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎เทคโนโลยีโดยตรง เชํน การเขียน
แบบกํอสร๎างด๎วยคอมพิวเตอร๑ การใช๎โปรแกรมออกแบบโครงสร๎างอาคาร การค๎นคว๎าทางระบบ
อินเตอร๑เน็ต การใช๎โปรแกรม MS-Office เป็นต๎น
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การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ครูผู๎สอนที่รับผิดชอบในรายวิชาที่ต๎องใช๎เทคโนโลยี ดาเนินการจัดทาแผนการเรียนรู๎ที่ต๎อง
สอดแทรกความรู๎และการฝึกทักษะในการใช๎เทคโนโลยีให๎กับผู๎เรียนจนสามารถใช๎ความรู๎ และเทคโนโลยี
ในการศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดผล ประเมินผลผู๎เรียนตามสภาพจริง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎เรียนทั้งหมดแตํละชั้นปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จานวนผู๎เรียนที่สามารถใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎า เชํน อินเตอร๑เน็ต และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชํน การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร๑ การใช๎โปรแกรม
ซีเอ็นซี การใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแตํละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน จาแนกตามชั้นปี โดยเก็บข๎อมูลจากผู๎สอนในแตํละรายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรม
การใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎า
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎า เชํน อินเตอร๑เน็ต
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชํน การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร๑ การใช๎โปรแกรม
ซีเอ็นซี การใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสูตรในแตํละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี
ตารางแสดงข๎อมูลจานวนและคําร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความสามารถใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีในการศึกษา
ค๎นคว๎า และปฏิบัติงานวิชาชีพ
ผู๎เรียนที่มีความสามารถใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีใน
จานวนผู๎เรียน
การศึกษาค๎นคว๎าและปฏิบัติงานวิชาชีพ
ระดับชั้น
ทั้งหมด
จานวน (คน)
ร๎อยละ
ปวช. ชั้นปีที่ 1
129
92
71.32
ปวช. ชั้นปีที่ 2
89
31
34.83
ปวช. ชั้นปีที่ 3
86
64
74.42
รวมระดับ ปวช.
304
187
61.51
ปวส. ชั้นปีที่ 1
87
47
54.02
ปวส. ชั้นปีที่ 2
90
69
76.67
รวมระดับ ปวส.
177
116
65.54
รวมทั้งสิ้น
481
303
62.99
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ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของผู๎เรียนทั้งหมด ที่สามารถใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎าและเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 74

พอใช้
ร๎อยละ 60 – 74

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 60

ดังนั้น ผู๎เรียนทั้งหมด ที่สามารถใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎าและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
1. ผู๎เรียนระดับชั้น ปวช. มีจานวน 187 คน จากทั้งหมด 304 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.51
2. ผู๎เรียนระดับชั้น ปวส. มีจานวน 116 คน จากทั้งหมด 177 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.54
เมื่อพิจารณาผู๎เรียนทั้ง 2 ระดับชั้นรวมกัน จะมีผู๎เรียนจานวนทั้งสิ้น 303 คน จากทั้งหมด
481 คน ที่สามารถใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎าและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
คิดเป็นค่าร้อยละ 62.99
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 5 อยูํในระดับ

ดี

 พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
จานวนผู๎เรียนทั้งหมด
ระดับชั้น
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2553
2554
ปวช. ปีที่ 1
129
ปวช. ปีที่ 2
93
89
ปวช. ปีที 3
91
86
รวม ปวช.
184
304
ปวส. ปีที่ 1
92
87
ปวส. ปีที่ 2
39
90
รวม ปวส.
131
177
รวมทั้งสิ้น
422
481

ผู๎เรียนที่มีความสามารถใช๎ความรู๎และ
เทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพ เชํน อินเตอร๑เน็ต การเขียนแบบด๎วย
คอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวน ร๎อยละ จานวน ร๎อยละ
92
71.32
68
73.12
31
34.83
40
43.96
64
74.42
108
58.70
187
61.51
67
72.83
47
54.02
24
61.54
69
76.67
91
69.47
116
65.54
199
64.09
303
62.99

ผลการ
พัฒนา

พอใช๎
ปรับปรุง
ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
ดี
พอใช๎
พอใช๎
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ข๎อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ
มนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดประชุมครูผู๎สอนเพื่อสร๎างความตระหนักและความเข๎าใจ
รํวมกันตํอการจัดทาแผนการเรียนรู๎ที่มีการบูรณาการ 3D และมอบหมายครูที่ปรึกษาได๎มีการตรวจสอบ
ผู๎เรียนเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง ให๎ครูผู๎สอนทุกรายวิชาได๎พยายามปฏิบัติตนเองให๎เป็น
ตัวอยํางที่ดีตํอผู๎เรียน รวมทั้งให๎ความรู๎ อบรมให๎ผู๎เรียนมีความตระหนักในการปฏิบัติตนเองให๎เป็นผู๎ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพชํางกํอสร๎าง รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในทุก
ด๎าน มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
กาหนดให๎ครูผู๎สอนทุกรายวิชามีคะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน ใช๎ในการควบคุมพฤติกรรม
ของผู๎เรียนรวม 3 ด๎าน คือ
1. ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพชํางกํอสร๎าง ได๎แกํการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ และแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง เชํน การแตํงกาย การเข๎า
แถวรํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง ไมํทุจริตในการเรียนการสอน ไมํเกี่ยวข๎องกับสารเสพติดและการพนันทุกชนิด
การตรงตํอเวลาในการเข๎าชั้นเรียนและการสํงงานที่ได๎รับมอบหมาย
2. ด๎านการมีมนุษยสัมพันธ๑ ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชา
ที่เป็นการฝึกทักษะวิชาชีพ จะเป็นการให๎ผู๎เรียนได๎รํวมกิจกรรมในรูปแบบของทีมงาน (Team Work) โดย
ผู๎สอนทุกรายวิชาจะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับทักษะในการพูด การฟัง การให๎เกียรติซึ่งกันและกัน
3. ด๎านบุคลิกภาพที่เหมาะสม แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง จะเน๎นให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎พยามยาม
ปรับปรุงบุคลิกภาพให๎เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน รวมทั้งโอกาสที่ผู๎เรียนมีการแสดงออก ซึ่งแผนกวิชาชําง
กํอสร๎างได๎จัดให๎มีการตรวจสอบในด๎านนี้โดยเฉพาะเครื่องแตํงกาย ทรงผมของผู๎เรียนทุกคน เป็นประจาทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎เรียนทั้งหมดแตํละชั้นปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จานวนผู๎เรียนแตํละชั้นปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่มีพฤติกรรม 3 ด๎าน คือ
2.1 คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม ได๎แกํ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข๎อบังคับของ
(วิทยาลัย) แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง เชํน การแตํงกายตามระเบียบ การเข๎าแถวหน๎า
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เสาธง ไมํทุจริตในการสอบ ไมํลักขโมย ไมํเกี่ยวข๎องกับสารเสพติดและการพนัน เป็นต๎น
2.2 การมีมนุษยสัมพันธ๑ ได๎แกํ การทางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น ให๎ความรํวมมือ
กับผู๎อนื่ ชํวยเหลือผูอ๎ ื่น พูดจาสุภาพ เป็นต๎น
2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ได๎แกํ การแตํงกาย การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสตําง ๆ
เป็นต๎น
3. ร๎อยละของผู๎เรียนตามหลักสูตรในแตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน จาแนกตามชั้นปี
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
ตารางแสดงข๎อมูลจานวนและคําร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
ผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
จานวนผู๎เรียน
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
ระดับชั้น
ทั้งหมด
จานวน (คน)
ร๎อยละ
ปวช. ชั้นปีที่ 1
129
91
29.93
ปวช. ชั้นปีที่ 2
89
68
22.37
ปวช. ชั้นปีที่ 3
86
75
24.67
รวมระดับ ปวช.
304
234
76.97
ปวส. ชั้นปีที่ 1
87
52
29.38
ปวส. ชั้นปีที่ 2
90
85
48.02
รวมระดับ ปวส.
177
137
77.40
รวมทั้งสิ้น
481
371
77.13
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของผู๎เรียนทั้งหมดที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 74
ร๎อยละ 60 – 74
น๎อยกวําร๎อยละ 60
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 ผู๎เรียนทั้งหมดของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง จานวน 371 คน ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี มี
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จานวนทั้งสิ้น 481 คน โดยพิจารณาจากการมีสํวนรํวมในกิจกรรม 3 ประเภท คือกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ และกิจกรรมหน๎าเสาธง คิดเป็นคําร๎อยละ 77.13
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 6 อยูํในระดับ  ดี

พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามใน
จานวนผู๎เรียนทั้งหมด
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
ระดับชั้น
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
2553
2554
จานวน ร๎อยละ จานวน ร๎อยละ
ปวช. ปีที่ 1
107
129
68
63.55
91
29.93
ปวช. ปีที่ 2
93
89
66
70.97
68
22.37
ปวช. ปีที 3
91
86
62
68.13
75
24.67
รวม ปวช.
292
304
196
67.12
234
76.97
ปวส. ปีที่ 1
92
87
85
92.39
52
29.38
ปวส. ปีที่ 2
39
90
33
84.62
85
48.02
รวม ปวส.
131
177
118
90.08
137
77.40
รวมทั้งสิ้น
422
481
314
74.41
371
77.13

ผลการ
พัฒนา

ดี

ข๎อกาหนดที่ 1.6 ความรู๎ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผู๎สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ๑การสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดประชุมครูผู๎สอนเพื่อทบทวน และสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ๑การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2547 และวิธีการประเมินผลตาม
สภาพจริง โดยยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ในชั่วโมงแรกของทุกรายวิชาครูผู๎สอนจะอธิบายหลักเกณฑ๑การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และ
การวัดผล การประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2547 ให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าใจ รวมทั้งการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎สอนและผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ๑ที่ใกล๎ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุํมผู๎เรียนที่มี
ความเสี่ยงจะไมํสาเร็จการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนแรกเข๎าของผู๎เรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช. 3 แตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช. 3 แตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตารางแสดงจานวนและคําร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จานวนผู๎เรียน
ผู๎สาเร็จการศึกษา
*ผู๎ไมํจบการศึกษา
ระดับชั้น
แรกเข๎าทั้งหมด จานวน (คน)
ร๎อยละ
จานวน (คน)
ร๎อยละ
ปวช. ชั้นปีที่ 3
116
65
56.03
51
43.97
(สาขางานการกํอสร๎าง)
รวม
116
65
56.03
51
43.97
หมายเหตุ *ผู๎ไมํจบการศึกษา จานวน 51 คน คาดวําจะจบในภาคฤดูร๎อน ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ๑การสาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 74

พอใช้
ร๎อยละ 60 – 74

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 60

ดังนั้น ในปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ทั้งหมด
จานวน 65 คน จากจานวนผู๎เรียนแรกเข๎า 116 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ๑การสาเร็จ
การศึกษา คิดเป็นคําร๎อยละ 56.03
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 7 อยูํในระดับ

ดี

พอใช๎  ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
ระดับชั้น
ปวช. ปีที 3
รวม

จานวนผู๎เรียนแรกเข๎า
ทั้งหมด
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2553
2554
91
116
91
116

ผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ๑การสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวน ร๎อยละ จานวน ร๎อยละ
64
70.33
65
56.03
64
70.33
65
56.03

ผลการ
พัฒนา
ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ๑การสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดประชุมครูผู๎สอนเพื่อทบทวน และสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ๑การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 และวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึด
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ในชั่วโมงแรกของทุกรายวิชาครูผู๎สอนจะอธิบายหลักเกณฑ๑การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และ
การวัดผล การประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎ผู๎สอนและผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ๑ที่ใกล๎ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุํมผู๎เรียนที่มีความเสี่ยงจะไมํ
สาเร็จการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนแรกเข๎าของผู๎เรียน ระดับชั้น ปวส. 2 แตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส. 2 แตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส. 2 แตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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ตารางแสดงจานวนและคําร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จานวนผู๎เรียน
ผู๎สาเร็จการศึกษา
*ผู๎ไมํจบการศึกษา
ระดับชั้น
แรกเข๎าทั้งหมด จานวน (คน)
ร๎อยละ
จานวน (คน)
ร๎อยละ
ปวส. ชั้นปีที่ 2
104
56
53.85
48
46.15
(สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง)
รวม
104
56
53.85
48
46.15
หมายเหตุ *ผู๎ไมํจบการศึกษา จานวน 48 คน คาดวําจะจบในภาคฤดูร๎อน ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ๑การสาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 74
ร๎อยละ 60 – 74
น๎อยกวําร๎อยละ 60
ดังนั้น ในปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ทั้งหมด
จานวน 56 คน จากจานวนผู๎เรียนแรกเข๎า 104 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ๑การ สาเร็จ
การศึกษา คิดเป็นคําร๎อยละ 53.85
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 8 อยูํในระดับ

ดี

พอใช๎  ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ระดับชั้น
ปวส. ปีที 2
(เทคนิคการกํอสร๎าง)
รวม

จานวนผู๎เรียนแรกเข๎า
ผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทั้งหมด
เรียนตามเกณฑ๑การสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554
2553
2554
จานวน ร๎อยละ จานวน ร๎อยละ

ผลการ
พัฒนา

39

104

32

82.05

56

53.85

ปรับปรุง

39

104

32

82.05

56

53.85

ปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผํานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดประชุมครูผู๎สอนเพื่อทบทวน และสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ๑การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2547 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการให๎
ผู๎เรียนที่สาเร็จการศึกษาต๎องผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ครูผู๎สอนจะอธิบายหลักเกณฑ๑การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการวัดผล การประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2547 ให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าใจรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให๎ผู๎สอนและผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ๑ที่ใกล๎ชิดมากขึ้น ตลอดทั้งอธิบายความสาคัญและการเตรียมพร๎อมใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยสอดแทรกอยูํในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทุกรายวิชา
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 ทั้งหมดที่เข๎ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา ที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับชั้น ปวช. 3 แตํละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 ที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตํละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผํานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตารางแสดงจานวนและคําร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 ที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผู๎ผํานการประเมิน
จานวนผู๎เข๎ารับการ
มาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับ
จานวนผู๎เรียน จานวนผู๎สาเร็จ
ระดับชั้น
ประเมินมาตรฐาน
ผู๎สาเร็จการศึกษา
แรกเข๎า
การศึกษาทั้งหมด
วิชาชีพ
จานวน
ร๎อยละ
ปวช. ชั้นปีที่ 3
116
65
96.92
65
63
รวม
116
65
65
63
96.92
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 74
ร๎อยละ 60 – 74
น๎อยกวําร๎อยละ 60
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 มีผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 65 คน ผํานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพจานวน 63 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 96.92
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 9 อยูํในระดับ  ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ระดับชั้น
ผลการพัฒนา
ร๎อยละ
ผลการประเมิน ร๎อยละ ผลการประเมิน
ปวช. ชั้นปีที่ 3
70.31
พอใช๎
96.96
ดี
ดี
รวมเฉลี่ย
70.31
พอใช้
96.92
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผํานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดประชุมครูผู๎สอนเพื่อทบทวน และสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ๑การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการให๎ผู๎เรียนที่สาเร็จ
การศึกษาต๎องผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ครูผู๎สอนจะอธิบายหลักเกณฑ๑การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการวัดผล การประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าใจรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎สอน
และผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ๑ที่ใกล๎ชิดมากขึ้น ตลอดทั้งอธิบายความสาคัญและการเตรียมพร๎อมในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยสอดแทรกอยูํในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทุกรายวิชา
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ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส. 2 ทั้งหมดที่เข๎ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
2. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา ที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับชั้น ปวส. 2 แตํละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส. 2 ที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตํละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผํานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตารางแสดงจานวนและคําร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผู๎ผํานการประเมิน
จานวน
จานวนผู๎เข๎ารับการ
มาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับ
จานวนผู๎สาเร็จ
ระดับชั้น/สาขางาน
ผู๎เรียน
ประเมินมาตรฐาน
ผู๎สาเร็จการศึกษา
การศึกษาทั้งหมด
แรกเข๎า
วิชาชีพ
จานวน
ร๎อยละ
ปวส. ชั้นปีที่ 2
104
56
56
55
98.21
(เทคนิคการกํอสร๎าง)
รวม
104
56
56
55
98.21
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผํานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 74
ร๎อยละ 60 – 74
น๎อยกวําร๎อยละ 60
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 มีผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน
มาตรฐานวิชาชีพจานวน 55 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 98.21
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 10 อยูํในระดับ  ดี

56 คน ผํานการประเมิน
พอใช๎

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
ระดับชั้น
ปวส. ชั้นปีที่ 2
(เทคนิคการกํอสร๎าง)

ปีการศึกษา 2553
ร๎อยละ ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2554
ร๎อยละ ผลการประเมิน

43.75

98.21

ปรับปรุง

ดี

ผลการพัฒนา
ดี

ข๎อกาหนดที่ 1.7 ความรู๎และทักษะในการหางานทา การศึกษาตํอและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาที่ได๎งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตํอภายใน 1 ปี
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างมอบให๎ครูผู๎สอนที่ทาหน๎าที่เจ๎าหน๎าที่งานแนะแนวของแผนกวิชาฯ
วางแผนรํวมกับงานแนะแนวของวิทยาลัยฯ และงานทะเบียน เพื่อรวบรวมข๎อมูลของผู๎สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2553 ที่ได๎งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตํอภายใน 1 ปี โดยมี
แบบสอบถาม ไปรษณียบัตร ให๎ผู๎เรียนที่สาเร็จการศึกษาในวันปัจฉิมนิเทศได๎จัดสํงข๎อมูลกลับมาให๎
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ข๎อมูลของผู๎เรียนที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2553 ที่ได๎ศึกษาตํอ ได๎มา 2 ทาง คือ
ผู๎สาเร็จการศึกษาเป็นผู๎แจ๎งข๎อมูลโดยตรง กับเอกสารการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่งานทะเบียนของวิทยาลัย
สํวนผู๎ที่ได๎งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ จะได๎ข๎อมูลบางสํวนจากการติดตามข๎อมูล
ศิษย๑เกําประจาปีการศึกษา 2553 ของแผนกวิชาชํางกํอสร๎างโดยใช๎การโทรศัพท๑สอบถามและการติดตามจาก
FACEBOOK
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 แตํละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน
2. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได๎งานทาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตํอ วํางงาน และไมํสามารถติดตํอได๎ ภายใน 1 ปี แตํละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได๎งานทาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตํอ วํางงาน และไมํสามารถติดตํอได๎ ภายใน 1 ปี แตํละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
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4. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได๎งานทาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตํอ วํางงาน และไมํสามารถติดตํอได๎ ภายใน 1 ปี
แตํละหลักสูตร
5. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได๎งานทาในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี แตํละหลักสูตร
ตารางแสดงข๎อมูลจานวนและคําร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได๎งานทาและศึกษาตํอ
จานวนผู๎สาเร็จ
ศึกษาตํอ
ทางาน
ไมํระบุ
ระดับชั้น
การศึกษา ปี 2553 จานวน ร๎อยละ จานวน ร๎อยละ จานวน
ร๎อยละ
ปวช. ปีที่ 3
64
53
55.21
1
1.04
10
15.63
ปวส. ปีที่ 2
32
17
17.71
11
11.46
4
12.49
ติดตามได๎
ติดตํอไมํได๎ (ปวช.+ปวส.)
ปวช. จานวน 54 คน ร้อยละ 56.25
จานวน 14 คน
รวม
96
ปวส. จานวน 28 คน ร้อยละ 29.17
คิดเป็นร้อยละ 14.58
หมายเหตุ
ผู๎เรียนที่ติดตํอไมํได๎มีจานวนทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.58 (ปีการศึกษา 2552
ผู๎เรียนที่ติดตํอไมํได๎มีจานวนร๎อยละ 22.85) แสดงวําแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง สามารถปรับปรุงระบบการ
ติดตามได๎ดีขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา และเมื่อพิจารณาผู๎เรียนที่ศึกษาตํอ มีจานวน 70 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 72.92
ขณะที่ผู๎เรียนมีงานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ มีเพียง 12 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 12.50 ดังนั้น ใน ประเด็นของการศึกษาต่อ จึงอยูํในเกณฑ๑ ดี สํวนที่ต๎องมีการ ปรับปรุง คือการให๎
คาปรึกษา แนะแนวทาง สร๎างแรงจูงใจ และการบริการจัดหางานทาให๎กับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ผู๎เรียน
มีโอกาสมุํงสูํตลาดแรงงานได๎มากขึ้น
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาที่ได๎งานทาในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตํอ
ภายใน 1 ปี
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 59
ร๎อยละ 50 – 59
น๎อยกวําร๎อยละ 50
ดังนั้นผู๎สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
82 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.92

2553 จานวน 96 คน ได๎งานทาและศึกษาตํอจานวน
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 11 อยูํในระดับ  ดี

พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
คําร๎อยละ ปีการศึกษา 2553
ระดับชั้น
ติดตํอ
ศึกษาตํอ ทางาน
ไมํได๎
ปวช.
74.65
2.82
22.54
ปวส.
46.34
50.00
19.51

คําร๎อยละ ปีการศึกษา 2554
ติดตํอ
ศึกษาตํอ ทางาน
ไมํได๎
55.21
1.04
15.63
17.71
11.46
12.49

ผลการ
พัฒนา
ดี

ข๎อกาหนดที่
1.8 คุณลักษณะของผู๎สาเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหนํวยงานพึงพอใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตํอคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส๎ าเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างมอบให๎ครูผู๎สอนที่ทาหน๎าที่เจ๎าหน๎าที่งานทวิภาคีของแผนกวิชาฯ
วางแผนรํวมกับงานทวิภาคีของวิทยาลัยฯ และงานความรํวมมือ สารวจสถานประกอบการ/หนํวยงานที่มี
ผู๎สาเร็จการศึกษาเป็นพนักงาน/ลูกจ๎าง สร๎างแบบสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หนํวยงาน
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
มอบให๎ครูผู๎สอนที่ทาหน๎าที่นิเทศการฝึกงานของผู๎เรียนทั้งภาคปกติ และระบบทวิภาคี นา
แบบสอบถามสํงให๎สถานประกอบการ/หนํวยงาน ได๎กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตํอคุณลักษณะที่
พึงประสงค๑ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู๎สาเร็จการศึกษา แล๎วนามาวิเคราะห๑
ข๎อมูลเพื่อหาคําเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแตํละด๎าน
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนและประเภทของสถานประกอบการที่ให๎ข๎อมูลโดยระบุชื่อ ที่ตั้ง
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตํละด๎าน ได๎แกํ ความรู๎ความสามารถทางด๎านวิชาการ ความรู๎
ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นในการทางาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตามหลักสูตร / ประเภทวิชา / สาขาวิชา โดยแบบประเมินความพึงพอใจที่มีมาตรวัด 5 ระดับ
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตํละด๎าน แตํละหลักสูตร

45
รายนามสถานประกอบการที่ประเมินผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อสถานประกอบการ
เทศบาลตาบลหนองป่าครั่ง
บริษัท ปันนา ดีไซน๑ แอนด๑ คอนสตรัคชั่น จากัด
สานักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหมํ)
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ
โครงการบ๎านสวยล๎อมสวน
เทศบาลตาบลสุเทพ

7 ห๎างหุ๎นสํวนจากัด อภิรมย๑คอน
8 บริษัท กาญจน๑กนกพร็อพเพอร๑ตี้ จากัด
9 เทศบาลตาบลแมํโจ๎
10 เทศบาลตาบลป่าเมี่ยง
11 องค๑การบริหารสํวนตาบลสันกลาง
12 บริษัท กุลพันธ๑ พร็อพเพอร๑ตี้ จากัด
13
14
15
16
17
18
19

เทศบาลตาบลแมํเหียะ
เทศบาลนครเชียงใหมํ
บริษัท แอล ที พรอบเพอร๑ตี้ จากัด
องค๑การบริหารสํวนตาบลหนองควาย
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด เวิร๑คกรุ๏ป เอ็นจิเนียริ่ง
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด เชียงใหมํอนันต๑การไฟฟ้า
สานักงานเทศบาลตาบลทําเดื่อ

20 ศูนย๑อุทกวิทยาและบริหารน้าภาคเหนือตอนบน
21 บริษัท เชียงใหมํริมดอย จากัด
22 บริษัท เอกค๎าไทย จากัด

ที่อยูํ
15 หมูํ 3 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
30 ถ. นิมมานเหมินทร๑ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
ถ. โชตนา ต. ช๎างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
121 หมูํ 10 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหมํ
98 หมูํ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง
จ.เชียงใหมํ
327/23 หมูํ 6 ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหมํ
90 หมูํ 8 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหมํ
15 หมูํ 12 ถ.เชียงใหมํ-พร๎าว ต. หนองหาร อ. สันทราย
จ. เชียงใหมํ
257 หมูํ 4 ต. ป่าเมี่ยง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหมํ
46/6 หมูํ 4 ต. สันกลาง อ. สันกาแพง จ. เชียงใหมํ
333 หมูํ 13 ถ. เชียงใหมํ-ฮอด ต. บ๎านแหวน อ. หางดง
จ. เชียงใหมํ
194 หมูํ 7 ต. แมํเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
1 ถ. วังสิงห๑คา ต. ช๎างมํอย อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
131 หมูํ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
156 หมูํ 4 ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหมํ
183/1 หมูํ 2 ต. ต๎นเปา อ. สันกาแพง จ. เชียงใหมํ
60/3 ถ. มณีนพรัตน๑ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
374 หมูํ 3 ถ.ฮอด-แมํตื่น ต. ทําเดื่อ อ. ดอยเตํา จ.
เชียงใหมํ
27/30 ถ. ทุํงโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
164/35-36 ถ. ช๎างคลาน ต. ช๎างคลาน อ. เมือง จ.
เชียงใหมํ
53/2 ถ.เชียงใหมํ-ลาปาง ต. ช๎างเผือก อ. เมือง จ.
เชียงใหมํ
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ที่
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร๑ แอนด๑ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด เชียงใหมํ ไอเซอร๑วิส
ไทยโฮมแอนด๑ดีไซน๑
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด เอชพี เชียงใหมํโฮมเซอร๑วิส
บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด๑ ซัพพลาย จากัด
องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํแรม
แขวงการทางเชียงใหมํที่ ๒
บริษัท เชียงใหมํล๎านนาพร็อพเพอร๑ตี้ จากัด

31 ห๎างหุ๎นสํวนจากัด หวังเกียรติพิจิตร
32 บริษัท ภานน จากัด
33 ห๎างหุ๎นสํวนจากัด ลาปาง พีวายเค คอนสตรัคชั่น
34 โครงการลานนาซิตี้ปาร๑ค
35
36
37
38

ห๎างหุ๎นสํวนจากัด สมหวังคันทรีวิล
บริษัท เพาเวอร๑อี จากัด
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด พร๎อมเพรียงวิศวกรรม
เทศบาลเมืองแมํฮํองสอน

39 สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหมํ
40
41
42
43
44

บริษัท ชัยวัฒน๑ คอนสตรัคชั่น จากัด
บริษัท เอ็ม ดับเบิ้ลยูริส จากัด
เทศบาลตาบลไชยสถาน
เทศบาลตาบลสันพระเนตร
บริษัท ศิลป์อารีย๑ จากัด
(โครงการหมูํบ๎านจัดสรรอรสิริน 3)
45 ห๎างหุ๎นสํวนจากัด วลิตกํอสร๎าง
46 บริษัท ปาล๑มสปริงเพลส จากัด

ที่อยูํ
139 หมูํ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
51 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
2/2 หมูํ 6 ต. ขัวมุง อ. สารภี จ. เชียงใหมํ
ถ. สิงหราช ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
151/2 หมูํ 7 ต. บ๎านกลาง อ. เมือง จ. ลาพูน
404 หมูํ 1 ต. แมํแรม อ. แมํริม จ. เชียงใหมํ
ถ. ซุปเปอร๑ไฮเวย๑ ต. ทําศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
299 หมูํ 12 ถ.เชียงใหมํ-หางดง ต. ป่าแดด อ. เมือง
จ. เชียงใหมํ
77 หมูํ 1 ต. ชมพู อ. สารภี จ. เชียงใหมํ
270 หมูํ 9 ถ. เชียงใหมํ-แมํโจ๎ ต. หนองหาร
อ. สันทราย จ. เชียงใหมํ
102 หมูํ 2 ต. แมํปุ อ. แมํพริก จ. ลาปาง
336/32 หมูํ 7 ต. สันทรายน๎อย อ. สันทราย จ.
เชียงใหมํ
15 หมูํ 14 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหมํ
9 หมูํ 1 ต.ทุํงสะโตก อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหมํ
204/96 หมูํ 9 ต. สันกาแพง อ. สันกาแพง จ. เชียงใหมํ
75 ถ. สิงหนาทบารุง ต. จองคา อ. เมือง
จ. แมํฮํองสอน
118/4 หมูํ 2 ถ. อนุสาวรีย๑สิงห๑ ต. ช๎างเผือก
จ. เชียงใหมํ
19/1 ถ. มงฟอร๑ต ต. ทําศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
1/1 ถ. นิมมานเหมินทร๑ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
155/1 หมูํ 3 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ. เชียงใหมํ
111 หมูํ 7 ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหมํ
80 หมูํ 10 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหมํ
8 ถ. เวสาลี ต. ช๎างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
99 หมูํ 3 ถ.ซุปเปอร๑ไฮเวย๑ ต. ทําศาลา อ. เมือง

47
ที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูํ

จ.เชียงใหมํ
ร๎านพลอยจรัสกระเบื้องซีเมนต๑
185/12 ถ.วัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด ป้าไสวใจ๐ดี
464/3 หมูํ 3 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหมํ
บริษัท โกลเด๎นพาเลซ พร็อพเพอร๑ตี้ จากัด
181 หมูํ 8 ถ.บํอสร๎าง-สันกาแพง ต. ต๎นเปา
อ. สันกาแพง จ. เชียงใหมํ
บริษัท พิบูลย๑คอนกรีต จากัด
263/1 หมูํ 10 ถ.เชียงใหมํ-พร๎าว ต.แมํแฝก อ. สันทราย
จ. เชียงใหมํ
บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส๑ จากัด
134/3 หมูํ 2 ต. ทําศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
บริษัท พิมทองพัฒนา จากัด
29 ถ. ป่าตัน ต. ป่าตัน อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
องค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านแอํน
49 หมูํ 3 ถ.ฮอด-แมํตืน ต. บ๎านแอํน อ. ดอยเตํา
จ. เชียงใหมํ
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด ช.งานวิศวกรรม
300/373 หมูํ 10 ถ.เชียงใหมํ-หางดง ต. แมํเหียะ
อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
เทศบาลตาบลบ๎านแหวน
182 หมูํ 4 ถ.เชียงใหมํ-ฮอด ต. บ๎านแหวน อ. หางดง
จ. เชียงใหมํ
เทศบาลแมํขะจาน
399 หมูํ 10 ถ.แมํขะจาน-วังเหนือ ต. แมํเจดีย๑
อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย
เทศบาลตาบลทุํงข๎าวพวง
9 หมูํ 7 ต. ทุํงข๎าวพวง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหมํ
เทศบาลตาบลแมํแฝก
194 หมูํ 8 ถ.เชียงใหมํ-พร๎าว ต. แมํแฝก อ. สันทราย
จ. เชียงใหมํ
โครงการดอยคาฮิลล๑ไซด๑ 5
186/4 ถ.เชียงใหมํ-พร๎าว ต. หนองหาร อ. สันทราย
จ. เชียงใหมํ
บริษัท เอ็ม-สตาร๑ อินเตอร๑เนชั่นแนล จากัด
188 หมูํ 2 ต. ต๎นเปา อ. สันกาแพง จ. เชียงใหมํ
สานักงานชลประทานที่ ๑
58 หมูํ 10 ต. หนองแหยํง อ. สันทราย จ. เชียงใหมํ
บริษัท ศิริพร พรอพเพอร๑ตี้ จากัด
399 หมูํ 3 ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย จ. เชียงใหมํ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
229 หมูํ 4 ต. ทาทุํงหลวง อ. แมํทา จ. ลาพูน
ร๎านริชแฟมมิลี่คอนสตรัคชั่น
99 หมูํ 9 ต. เมืองงาย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหมํ
องค๑การบริหารสํวนตาบลสบเตี๊ยะ
359 หมูํ 1 ถ. เชียงใหมํ-ฮอด ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง
จ. เชียงใหมํ
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด วังเหนือสมศักดิ์ธุรกิจการกํอสร๎าง 79 หมูํ 3 ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ จ. ลาปาง

48
ที่
67
68
69
70

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต๑ จากัด
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด ตั้งใจดี คอนสตรัคชั่น
บ๎านกาญจน๑กนก โครงการ 2
สถานที่กํอสร๎างของนางเพ็ญวดี พุฒมาจารย๑

ที่อยูํ
หมูํ3 ถ.ป่าแดดเหนือ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ. เชียงใหมํ
37/2 หมูํ 4 ต. แมํเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหมํ
90 หมูํ 8 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหมํ
หมูํ 5 ต. ดอนแก๎ว อ. แมํริม จ. เชียงใหมํ

สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ข๎อ
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
ด้านความประพฤติ (ความมีวินัย, การตรงตํอเวลา, ความ
1 ซื่อสัตย๑, ความขยัน อดทน เสียสละ, ความมีมนุษยสัมพันธ๑,
4.25
ดี
ไมํเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด อบายมุข ฯลฯ)
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑,
2 ความสามารถในการแก๎ไขปัญหา, ความรับผิดชอบในการ
4.02
ดี
ปฏิบัติงาน ฯลฯ)
ด้านทักษะการทางาน (ทักษะการทางานเป็นทีม, ทักษะการ
3 สื่อสาร, ทักษะการจัดการ, การรักษาความปลอดภัยในการ
4.10
ดี
ทางาน ฯลฯ)
เฉลี่ย
4.12
ดี
ข้อมูลประกอบการตัดสิน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
4.00 – 5.00
3.50 – 3.99

ปรับปรุง
1.00 – 3.49

ดังนั้น สถานประกอบการจานวน 28 แหํง ที่แสดงความพึงพอใจในแตํละด๎าน ตํอผู๎สาเร็จ
การศึกษา มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 4.16
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 12 อยูํในระดับ  ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ปี
จานวนสถาน
ผลการพัฒนา
ด๎านความ ด๎านความรู๎
ด๎านทักษะ
การศึกษา ประกอบการ
คะแนนเฉลี่ย
ประพฤติ ความเข๎าใจ
การทางาน
2553
69 แหํง
3.00
4.00
4.00
3.66
พอใช๎
2554
70 แห่ง
4.25
4.02
4.10
4.12
ดี

49
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2554
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบํงชี้
ประเมิน
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
80.46

ตามเกณฑ๑กาหนดตามชั้นปี
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู๎
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถประยุกต๑หลักการ
ทางวิทยาศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑มาใช๎แก๎
90.91

ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยํางเป็นระบบ
4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด๎าน
การฟัง การอําน การเขียน และการสนทนา ทั้ง 49.90

ภาษาไทย และภาษาตํางประเทศ
5. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความสามารถใช๎ความรู๎
และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค๎นคว๎า
62.99

และปฏิบัติงานวิชาชีพได๎อยํางเหมาะสม
6. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คํา
นิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 77.13

และมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
7. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ๑การสาเร็จการศึกษาตาม 56.03

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ๑การสาเร็จการศึกษาตาม 53.85

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผํานการประเมิน
96.92

มาตรฐานวิชาชีพ
10. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผํานการ
98.21

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ข๎อมูล
แฟ้ม 1-1
แฟ้ม 1-3

แฟ้ม 1-4

แฟ้ม 1-5

แฟ้ม 1-6

แฟ้ม 1-7

แฟ้ม 1-8

แฟ้ม 1-9

แฟ้ม 1-10
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2553 (ตํอ)
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบํงชี้
ข๎อมูล
ประเมิน
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
11. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาที่ได๎งานทาใน
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
72.92
แฟ้ม 1-11

ศึกษาตํอภายใน 1 ปี
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ตํอคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ด๎านคุณธรรม
แฟ้ม 1-12
4.12

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผู๎สาเร็จการศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 จานวน 11 ตัวบํงชี้ ปรากฏวํา
1. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ ดี
มีจานวน 7
2. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ พอใช้ มีจานวน 1
3. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ ปรับปรุง มีจานวน 3
เพราะฉะนั้นผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 อยูํในระดับ  ดี

ตัวบ่งชี้คิดเป็นคําร๎อยละ 63.64
ตัวบ่งชี้คิดเป็นคําร๎อยละ 9.09
ตัวบ่งชี้คิดเป็นคําร๎อยละ27.27
พอใช๎
ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
มาตรฐาน/ตัวบํงชี้
1. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1
2. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2
3. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3
4. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4
5. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 5
6. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 6
7. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 7
8. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 8
9. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 9
10. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 10
11. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 11
12. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 12

ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2553 ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2554
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
























ผลการ
พัฒนา






ดี
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อกาหนดที่ 2 แผนกวิชาช่างก่อสร้างควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตาม
ข้อกาหนด และตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร๎อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างรํวมกับฝ่ายวิชาการ และสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ด๎านการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ครูผู๎สอนของแผนกวิชาชํางกํอสร๎างทุกคนเข๎ารํวมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการจัดการ
เรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนาเข๎าสูํการจัดทาโครงการสอน
และแผนการเรียนรู๎ โดยสอดแทรกสมรรถนะอาชีพลงในหลักสูตรรายวิชาทุกรายวิชา ตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. จานวนรายวิชาที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพที่เปิดสอนในสถานศึกษา
(แผนกวิชาฯ) โดยพิจารณาจาก
2.1 ข๎อมูลความต๎องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงงานและชุมชน
2.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางานหรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและชุมชน
2.3 รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางานหรือรายวิชาหรือแผนการเรียน
2.4 รายงานการนาผลการประเมินไปใช๎
3. ร๎อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ)
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แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง สาขางานการกํอสร๎าง
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง
สถานะของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตารางแสดงสถานการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช. และ ปวส.
การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิจารณาจาก
สรุปคุณภาพ
สอดคล๎อง
ข๎อมูลความ
รายงาน
กับความ รายงาน
ระดับ / สาขาวิชา /
รหัสรายวิชา ต๎องการของ
การนาผล
ต๎องการของ
การ
ครบทั้ง ไมํครบ
สาขางาน
ที่เปิดสอน
สถาน
การ
ตลาดแรง ประเมิน
4 ข๎อ
4 ข๎อ
ประกอบ
ประเมิน
งานและ หลักสูตร
การ
ไปใช๎
ชุมชน
2001 – 0001





2100 – 1302





2100 – 1301





2100 – 1303





2100 – 2102





2106 – 2109





2002 – 0001





2001 – 0005





ปวช.กํอสร๎าง
2106 – 2101





2106 – 2104





2106 – 2117





2002 - 0002





2106 – 2110





2106 – 2107





2106 – 2105





2106 – 2106
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ตารางแสดงสถานการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช. และ ปวส. (ตํอ)
การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิจารณาจาก
สรุปคุณภาพ
สอดคล๎อง
ข๎อมูลความ
รายงาน
กับความ รายงาน
ระดับ / สาขาวิชา / รหัสรายวิชา ต๎องการของ
การนาผล
ต๎องการของ
การ
ครบทั้ง ไมํครบ
สาขางาน
ที่เปิดสอน
สถาน
การ
ตลาดแรง ประเมิน
4 ข๎อ
4 ข๎อ
ประกอบ
ประเมิน
งานและ หลักสูตร
การ
ไปใช๎
ชุมชน
2106 – 2407





2106 – 2409





2002 – 0003





2106 – 2103





2106 – 2111





2106 – 2118





2106 – 2115





2106 – 2309





2002 – 0004





2106 – 2108





2106 – 2123
ปวช.กํอสร๎าง





2106 – 2115





2106 – 2117





2000 – 7001





2002 - 0005





2106 – 2103





2106 – 2116





2106 – 5001





2106 – 2118





2106 – 2313





2002 - 0006





รวมปวช. ก่อสร้าง

37 รายวิชา









-
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ระดับ / สาขาวิชา /
สาขางาน

ปวส.
เทคนิคการกํอสร๎าง

รวม ปวส.
เทคนิคการก่อสร้าง

รหัสรายวิชา
ที่เปิดสอน

3100 – 0101
3000 – 0201
3106 – 2004
3106 – 2005
3106 – 2006
3106 – 2007
3106 – 2105
3000 – 2001
3100 – 0107
3106 – 2003
3106 – 2008
3106 – 2009
3106 – 2011
3106 – 2217
3000 – 2002
3106 – 2001
3106 – 2002
3106 – 2013
3106 – 2102
3106 – 2103
3106 – 2104
3106 - 2112
37 รายวิชา

การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิจารณาจาก
สรุปคุณภาพ
สอดคล๎อง
ข๎อมูลความ
รายงาน
กับความ รายงาน
ต๎องการของ
การนาผล
ต๎องการของ
การ
ครบทั้ง ไมํครบ
สถาน
การ
ตลาดแรง ประเมิน
4 ข๎อ
4 ข๎อ
ประกอบ
ประเมิน
งานและ หลักสูตร
การ
ไปใช๎
ชุมชน






















































































































-
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ระดับ / สาขาวิชา /
สาขางาน

ปวส.
เทคนิคการกํอสร๎าง

รวม ปวส.
เทคนิคการก่อสร้าง

รหัสรายวิชา
ที่เปิดสอน

3106 – 2114
3106 – 2116
3000 – 2003
3000 – 0101
3106 – 2010
3106 – 2012
3106 – 2121
3106 – 6001
3106 – 2221
3000 - 2004
32 รายวิชา

การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิจารณาจาก
สรุปคุณภาพ
สอดคล๎อง
ข๎อมูลความ
รายงาน
กับความ รายงาน
ต๎องการของ
การนาผล
ต๎องการของ
การ
ครบทั้ง ไมํครบ
สถาน
การ
ตลาดแรง ประเมิน
4 ข๎อ
4 ข๎อ
ประกอบ
ประเมิน
งานและ หลักสูตร
การ
ไปใช๎
ชุมชน


























































-

หมายเหตุ เครื่องหมาย
 หมายถึงได๎มีการพัฒนา ปรับปรุง
เครื่องหมาย  หมายถึงยังไมํได๎พัฒนา, ยังไมํได๎ดาเนินการ
สรุป
1. รายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข๎อ จานวน 0 วิชา
ร๎อยละ
2. รายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิบัติได้เพียง 1 ข้อ จานวน 10 วิชา ร๎อย
ละ 14.49
3. รายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไม่ได้ปฏิบัติ จานวน 59 วิชา ร๎อย
ละ 85.51
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ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพครบทั้ง 4 ข๎อ มากกวํา คุณภาพครบทั้ง 4 ข๎อ
ร๎อยละ 75
ร๎อยละ 60 - 75

ปรับปรุง
มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพครบทั้ง 4 ข๎อ ต่ากวํา
ร๎อยละ 60 หรือไมํปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติข๎อใด ข๎อหนึ่งเพียงข๎อเดียว

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 13 อยูํในระดับ  ดี  พอใช๎  ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
สาขางาน
1. กํอสร๎าง
2. เทคนิคการกํอสร๎าง
หมายเหตุ

คําร๎อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ร๎อยละ 7.25
ร๎อยละ 100
(ไมํได๎พิจารณาตามเกณฑ๑)
ร๎อยละ 7.25

ผลการพัฒนา
ปรับปรุง

- สาขางานการกํอสร๎าง ระดับ ปวช.
- สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง ระดับ ปวส.

ข้อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร๎อยละของแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างรํวมกับฝ่ายวิชาการ และสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ด๎านการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ครูผู๎สอนของแผนกวิชาชํางกํอสร๎างทุกคนเข๎ารํวมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา
บุคลากรด๎านการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
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คุณลักษณะ 3D นาเข๎าสูํการจัดทาโครงการสอน และแผนการเรียนรู๎ โดยสอดแทรกสมรรถนะอาชีพลงใน
หลักสูตรรายวิชาทุกรายวิชา ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.
2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน
2. จานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการอยํางมีคุณภาพ ดังนี้
2.1 ผํานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎จากฝ่ายวิชาการ
2.2 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎
2.3 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน
2.4 มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
3. ร๎อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการอยํางมีคุณภาพ
1. จานวนรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจาปีการศึกษา 2554 จาแนก
ตามระดับชั้นปี สาขาวิชา สาขางาน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ดังต่อไปนี้
ระดับชั้นปี

สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช. ชั้นปีที่ 1
ปวช. ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง
ปวช. ชั้นปีที่ 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. ชั้นปีที่ 1
ปวส. ชั้นปีที่ 2
สาขาเทคนิคการกํอสร๎าง
รวมระดับ ปวส.
รวมจานวนรายวิชาทั้ง 2 ระดับ
รวมจานวนรายวิชาเฉลี่ยต่อ 1 ภาคเรียน ทุกสาขางาน

จานวนรายวิชาที่เปิดสอน
รวม
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
11
9
20
10
9
19
8
7
15
29
25
54
11
11
22
12
10
22
23
21
44
52
46
98
49 รายวิชา/ภาคเรียน

2. รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างมีคุณภาพ มีจานวน 32 รายวิชา
จากจานวน 49 รายวิชาต่อภาคเรียน คิดเป็นค่าร้อยละ 65.31 โดยดาเนินการดังนี้
 ผํานการตรวจการเขียนแผนการเรียนรู๎จากฝ่ายวิชาการ
 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎
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 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน
 มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกว่าร๎อยละ 75

พอใช้
ร๎อยละ 60 – 75

ปรับปรุง
ต่ากว่าร๎อยละ60

ซึ่งผลของการประเมิน แผนกวิชาชํางกํอสร๎างมีแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการจานวน 32
รายวิชา จากจานวนทั้งหมด 49 รายวิชา/ภาคเรียน คิดเป็นร๎อยละ 65.31 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
และผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 14 อยูํในระดับ  ดี  พอใช๎  ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ตารางเปรียบเทียบคุณภาพของการจัดการเรียนรู๎ ของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง
จานวนข๎อของการปฏิบัติเพื่อให๎เกิดคุณภาพ ร๎อยละของแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2554
< 2 ข๎อ
จานวน ร๎อยละ จานวน ร้อยละ
1 ข้อ
ขาดข๎อ 2.3 และ 2.4
22 วิชา
44.90
ขาดข้อ 2.4
32
65.31

ผลการพัฒนา
พอใช้

หมายเหตุ จานวน 2 ข๎อ คือ ข๎อ 1 และข๎อ 2 ครบทุกข๎อ
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอคุณภาพการสอนของผู๎สอน
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างรํวมกับฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความ
รํวมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ พิจารณาและจัดทาเครื่องมือสาหรับการประเมินผลความ พึงพอใจ
ของผู๎เรียนตํอคุณภาพการสอนของผู๎สอน วางแผนและกาหนดระยะเวลาของการดาเนินการ
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มอบหมายให๎ครูผู๎สอนทุกรายวิชา รับผิดชอบนาแบบประเมินผล
ความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอคุณภาพการสอนของผู๎สอน ให๎ผู๎เรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นผู๎สอนเฉลี่ยกลุํม
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ละไมํน๎อยกวํา 20 คน ดาเนินการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงระดับความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอคุณภาพการ
สอนของครูผู๎สอนทุกรายวิชา โดยให๎ดาเนินการให๎เสร็จสิ้นในสัปดาห๑ที่ 18 ของทุกภาคเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู๎เรียนตํอคุณภาพการสอนของผู๎สอนในด๎านตํางๆ ได๎แกํ ด๎าน
ความรู๎ ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถํายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน
การใช๎สื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต๎น
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล
5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา/สาขางาน
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ปีการศึกษา 2554
สาขาวิชา
ระดับ
สาขางาน
1. ชํางกํอสร๎าง
ปวช.
กํอสร๎าง
2. ชํางกํอสร๎าง
ปวส.
เทคนิคการกํอสร๎าง
รวมค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของผู้เรียนทั้ง 2 สาขางาน

ระดับความพึงพอใจ
4.23*
4.03*
4.13

หมายเหตุ *อ๎างอิงจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอคุณภาพการสอนของผู๎สอนโดยใช๎
แบบสอบถามที่มีมาตรวัด
5 ระดับ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
4.00 – 5.00

พอใช้
3.50 – 3.99

ปรับปรุง
1.00 – 3.49

ผลจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม ปรากฏวําผู๎เรียนที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจตํอคุณภาพการสอนของผู๎สอนนี้ มีจานวน 396 คน จากจานวน 494 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.16 และมี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 4.13
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 15 อยูํในระดับ  ดี

 พอใช๎  ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอคุณภาพการสอนของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวนผู๎เรียน
คะแนนเฉลี่ย
จานวนผู๎เรียน
คะแนนเฉลี่ย
338
4.02
396
4.13

ผลการพัฒนา
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร๎อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ๑ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
อยํางเหมาะสม
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างรํวมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความ
รํวมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
2554 และ
ปีงบประมาณ 2555 เพื่อวางแผนการเตรียมจัดซื้อวัสดุฝึกให๎ทันตํอการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2555
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มอบหมายให๎ครูผู๎สอนทุกรายวิชา รับผิดชอบจัดทาแผนการเรียนรู๎
ใบงานสาหรับการฝึกทักษะ และเขียน สผ.1 เพื่อขออนุมัติจากทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํจัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ฝึก โดยภาคเรียนที่ 1/2554 จัดสํง สผ.1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และภาคเรียนที่ 2/2554 ต๎องจัดสํง สผ.1
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. งบดาเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา
2. งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ๑สาหรับจัดการเรียนในแตํละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. ร๎อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑สาหรับจัดการเรียนในแตํละหลักสูตร
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
งบดาเนินการทั้งหมดของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ประจาปีการศึกษา 2554 เป็นงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2554 - 2555 จานวน 4,303,890 บาท ประกอบด๎วย
1. งบประมาณ งบบุคลากร จานวนทั้งสิ้น 3,792,840 บาท
เงินเดือนข๎าราชการประจา จานวน 8 คน เป็นเงิน 3,093,600 บาท
งบอุดหนุน คําจ๎างชั่วคราว ครูจ๎างสอน 6 คน (11 เดือน) เป็นเงิน 699,240 บาท
2. งบประมาณคําวัสดุฝึกประจาปีการศึกษา 2554 จานวนทั้งสิ้น 511,050 บาท
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ตารางแสดงงบประมาณวัสดุฝึก จาแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขางาน
หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขางาน

หลักสูตรระดับ
ปวช. สาขาวิชาชําง
กํอสร๎าง
กํอสร๎าง
หลักสูตรระดับ
เทคนิค
ปวส. สาขาวิชาชําง
การกํอสร๎าง
กํอสร๎าง
รวมงบประมาณวัสดุฝึกทั้งสิ้น

งบประมาณวัสดุฝึก (บาท)
ปลายปี งปม. ต๎นปี งปม.
รวม
2554
2555

คําร๎อยละ
เทียบกับ
งบดาเนินการ

135,700

135,700

271,400

62.48

81,500

81,500

163,000

37.52

217,200

217,200

434,400

100.00

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ๑สาหรับจัดการเรียนตํองบดาเนินการ
ทั้งหมด
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 15
ร๎อยละ 10 – 15
น๎อยกวําร๎อยละ 10
ของงบดาเนินการทั้งหมด
ของงบดาเนินการทั้งหมด
ของงบดาเนินการทั้งหมด
ดังนั้นในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการก่อสร้าง (ระดับ ปวช.) มี 1 สาขางาน และ สาขาวิชาเทคนิคการ
ก่อสร้าง (ระดับ ปวส.) มี 1 สาขางาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํได๎จัดสรรงบประมาณใน การจัด ซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ๑สาหรับการจัดการเรียนให๎แผนกวิชาชํางกํอสร๎างจานวนทั้งสิ้น 511,050 บาท จากงบดาเนินการ
ทั้งหมด 4,303,890 บาท คิดเป็นคําร๎อยละ 11.87
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 16 อยูํในระดับ  ดี

 พอใช๎

 ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
งบประมาณ
งบดาเนินการของแผนกฯ
งบวัสดุฝึกที่แผนกวิชาได๎รับ

ปีการศึกษา 2553
จานวนเงิน
ร๎อยละ
(บาท)
3,137,385
5.24
426,250
13.59

ปีการศึกษา 2554
จานวนเงิน
ร๎อยละ
(บาท)
4,303,890
4.46
511,050
11.87

ผลการพัฒนา
พอใช้

หมายเหตุ คําร๎อยละของงบดาเนินการของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ประจาปีการศึกษา 2554 คิดเทียบ
กับงบดาเนินการทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํไมํรวมงบลงทุน คือ 96,434,129 บาท
ข้อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร๑ในแตํละสาขาวิชา
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างรํวมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความ
รํวมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
2554 และ
ปีงบประมาณ 2555 เพื่อวางแผนการเตรียมจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ๑ประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มอบหมายให๎ครูผู๎สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ต๎องใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑เป็นสํวนประกอบ ดาเนินการสารวจ และจัดทาโครงการสอน แผนการ
สอนที่สามารถให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสใช๎งานรํวมกันอยํางคุ๎มคํา และประหยัด โดยให๎ผู๎เรียนที่มีศักยภาพ
สามารถนาเครื่องคอมพิวเตอร๑ PC / Notebook มาใช๎งานด๎วย
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนห๎องและตารางการใช๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑
2. จานวนเครื่องคอมพิวเตอร๑ตํอห๎อง
3. จานวนผู๎เรียนในแตํละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช๎เครื่องคอมพิวเตอร๑ แตํละหลักสูตร ตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. จานวนผู๎เรียนตํอเครื่องคอมพิวเตอร๑ในแตํละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช๎เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ แตํละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
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ตารางแสดงจานวนผู้เรียนที่เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในปีการศึกษา 2554
ห๎อง
จานวนเครื่อง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร๑
คอมพิวเตอร๑
ห๎อง 433
ห๎อง Internet
รวม

14 เครื่อง
6 เครื่อง
20 เครื่อง

จานวนผู๎เรียนที่เรียนในห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร๑
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รวม
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.
141
90
175
87
493
90
90
180
141
180
175
177
673

จานวน
ผู๎เรียน :
ผู๎เรียน
คอมพิวเตอร๑
เฉลี่ย
1 เครือ่ ง
2 ภาคเรียน
247
12 : 1
90
15 : 1
337
14 : 1

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จานวนผู๎เรียนตํอเครื่องคอมพิวเตอร๑ในแตํละครั้งของการเรียนในวิชาที่ใช๎เครื่องคอมพิวเตอร๑
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ผู๎เรียน : คอมพิวเตอร๑
ผู๎เรียน : คอมพิวเตอร๑
ผู๎เรียน : คอมพิวเตอร๑
1 คน : 1 เครื่อง
2 คน : 1 เครื่อง
3 คนขึ้นไป : 1 เครื่อง
ดังนั้นในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎างมีเครื่องคอมพิวเตอร๑ที่ใช๎ประกอบการเรียนการ
สอนในห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ รวมทั้งหมดจานวน 20 เครื่อง มีผู๎เรียนเข๎าเรียนรวมจานวน เฉลี่ยทั้ง 2
ภาคเรียนเทํากับ 337 คน คิดอัตราจานวนผู๎เรียนตํอเครื่องคอมพิวเตอร๑ 1 เครื่อง ได๎เทํากับ
14 คน : 1
เครื่อง
ผลการประเมินสาหรับตัวบงชี้ที่ 17 จึงอยูํในระดับ  ดี  พอใช๎  ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวนผู๎เรียน
จานวนเครื่อง
จานวนผู๎เรียน
จานวนเครื่อง ผลการพัฒนา
ทั้งหมด (คน)
คอมพิวเตอร๑
ทั้งหมด (คน)
คอมพิวเตอร๑
2:1
337
14 : 1
ปรับปรุง
หมายเหตุ คิดจากจานวนผู๎เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทางด๎านคอมพิวเตอร๑โดยตรง (เฉลี่ย 2 ภาคเรียน)
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ข้อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และ
เกิดประโยชน๑สูงสุด
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างรํวมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความ
รํวมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
2554 และ
ปีงบประมาณ 2555 เพื่อวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มอบหมายให๎คณะครูผู๎สอนที่รับผิดชอบดูแล บารุงรักษาอาคาร
สถานที่ภายในและภายนอกแผนกวิชา รํวมกันควบคุมและกาหนดกติกาการใช๎พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานที่ปรับปรุง
ใหมํของครูผู๎สอนและผู๎เรียน โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
2. ตารางการใช๎ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจาก
3.1 มีการวางแผนการใช๎ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
3.2 มีการใช๎ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติตามตารางการใช๎
3.3 มีการติดตาม ประเมินผลการใช๎ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการโรงฝึกงานและพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
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ตารางแสดงการจาแนกพื้นที่และห้องเรียนในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2554
พื้นที่/หมายเลขห๎อง
อาคาร 4 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง
1. ห๎องงานปูน
2. ห๎องงานไม๎
3. ห๎องงานอลูมิเนียม
4. ห๎องงานทํอและสุขภัณฑ๑
5. ห๎องทดสอบวัสดุ
6. ห๎องงานสี
7. ห๎องเรียน ยธ.432
8. ห๎องเรียน ยธ.433
9. ห๎องเรียน ยธ.442
10. ห๎องเรียน ยธ.443
11. ห๎องเรียน ยธ.445
12. ห๎องเรียน ยธ.446
13. ห๎องเรียน ยธ.447
14. พื้นที่ปฏิบัติงานกํอสร๎าง
รวม

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
ดี
พอใช๎
ปรับปรุง















11

2

1

จากตารางพบว่า
 พื้นที่ที่มีการจัดห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมตํอการ
เรียนรู๎ของแตํละวิชาอยูํในระดับ ดี จานวน 11 ห๎อง คิดเป็นร๎อยละ 78.57 ของพื้นที่
ห๎องทั้งหมด (พื้นที่ห๎องทั้งหมด 14 พื้นที่/ห๎อง)
 พื้นที่ที่มีการจัดห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมตํอการ
เรียนรู๎ของแตํละวิชาอยูํในระดับ พอใช้ จานวน 2 ห๎อง คิดเป็นร๎อยละ 14.29 ของพื้นที่
ห๎องทั้งหมด (พื้นที่ห๎องทั้งหมด 14 พื้นที่/ห๎อง)
 พื้นที่ห๎องที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล๎อมสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตํอการเรียนรู๎ มีคุณภาพอยูํในระดับ ปรับปรุง จานวน 1 ห๎อง คิดเป็นร๎อยละ 7.14 ของ
พื้นที่ห๎องทั้งหมด (พื้นที่ห๎องทั้งหมด 14 พื้นที่/ห๎อง)
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ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ
ฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจากข๎อ 3.1 – 3.3

โรง

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ปฏิบัติทุกข๎อ

พอใช้
ปฏิบัติข๎อ 1 – 3

ปรับปรุง
ปฏิบัติข๎อ 1 – 2

ดังนั้น พื้นที่ห๎องของอาคารแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ในปีการศึกษา
2554 ที่มีการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนได๎อยํางมี
คุณภาพในระดับ ดี และ พอใช้ มีจานวนทั้งสิ้น 13 พื้นที่ จากทั้งหมด 14 พื้นที่ คิดเป็นคําร๎อยละ 92.86
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 18 อยูํในระดับ
ผลการพัฒนา
จานวนห๎อง และคําร๎อยละของพื้นที่
ที่มีการจัดให๎เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
ได๎อยํางมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
จานวนพื้นที่
ร๎อยละ
14
-

 ดี  พอใช๎  ปรับปรุง

จานวนห๎อง และคําร๎อยละของพื้นที่
ที่มีการจัดให๎เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
ได๎อยํางมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
จานวนพื้นที่
ร๎อยละ
14
92.86

ผลการพัฒนา
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย๑วิทยบริการให๎เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎ และเกิดประโยชน๑สูงสุด
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างจัดประชุมครูผู๎สอน ปรึกษาหารือ และวางแผนการพัฒนาพื้นที่ และ
ครุภัณฑ๑สาหรับเป็นแหลํงเรียนรู๎นอกเวลาเรียนให๎กับผู๎เรียน เพื่อพัฒนาไปสูํการเป็นศูนย๑
วิทยบริการ
ของแผนกวิชาตํอไป พร๎อมทั้งการจัดทาโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกลําวเสนองานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ ได๎พิจารณาจัดสรรงบประมาณสํวนหนึ่ง สาหรับการพัฒนาพื้นที่
สาหรับเป็นแหลํงเรียนรู๎ของผู๎เรียนนอกเวลาเรียน โดยจัดตั้งเป็นห๎องค๎นคว๎าทางระบบอินเตอรเน็ต มีวัสดุ
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ พร๎อมระบบไร๎สาย ( WIFI) จานวน 6 ชุด ให๎บริการผู๎เรียนมาตั้งแตํปีการศึกษา 2552
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เป็นต๎นมา และอาศัยตาราเรียนตามโครงการเรียนฟรีจานวนหนึ่งมาใช๎บริการผู๎เรียนในลักษณะของมุม
วิชาการ
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ศูนย๑วิทยบริการที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก
1. จานวนครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ที่มีในศูนย๑วิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลายและข๎อมูลการใช๎งาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชํน ระบบการสืบค๎น
3. สามารถรองรับการให๎บริการวิชาการแกํชุมชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการให๎บริการ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย๑วิทยบริการ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปฏิบัติทุกข๎อ
ปฏิบัติ 3 ข๎อ

ปรับปรุง
ปฏิบัติ 1 – 2 ข๎อ

ศูนย๑วิทยบริการของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการเริ่มดาเนินการมาตั้งแตํปีการศึกษา 2552 เป็นต๎นมา
แตํยังไมํมีความพร๎อมในการให๎บริการแกํผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ผู๎สอน และบุคคลทั่วไปในชุมชนได๎อยํางเต็ม
รูปแบบ ในปีการศึกษา 2554 นี้ แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง สามารถให๎บริการการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต
ได๎ในระดับหนึ่ง เพราะจานวนครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ยังมีจานวนเทําเดิม คือ 6 ชุด สํวนสื่อที่นอกเหนือจาก
ระบบอินเตอร๑เน็ต ยังไมํสามารถพัฒนาได๎เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากขนาดของพื้นที่ห๎องสามารถจะรองรับ
ผู๎เรียน และผู๎รับบริการได๎คํอนข๎างจากัด ทาให๎สามารถ ปฏิบัติได้ ตามเกณฑ๑ของตัวบํงชี้นี้ จานวน 2 ข้อ คือ
ข้อ 1 และข้อ 2
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 19 จึงอยูํในระดับ
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554

ปฏิบัติได๎ 1 – 2 ข๎อ
ปฏิบัติได๎ 1 – 2 ข๎อ

 ดี

 พอใช๎  ปรับปรุง
ผลการพัฒนา = ปรับปรุง
ผลการพัฒนา = ปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให๎มีครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างจัดประชุมครูผู๎สอนที่ได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ หรือพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน มีการวางแผนตรวจสอบความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ๑
และครุภัณฑ๑ วางแผนและจัดทาโครงการในการจัดหา หรือการจัดซํอมแซมครุภัณฑ๑ ให๎มีข๎อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน วางแผนจัดทารายงานการซํอมบารุงรักษาประจาปีการศึกษา 2554
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
แผนกวิชาชําง กํอสร๎าง ได๎ดาเนินการปรับปรุง พัฒนา และเสนอความต๎องการเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ ภายใต๎ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มีการตรวจสอบแตํ
ละภาคเรียน และประจาปีงบประมาณ มาอยํางตํอเนื่อง เมื่อครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ใดเสื่อมสภาพไมํสามารถใช๎
งานได๎ก็มีการเสนอสถานศึกษา ขออนุมัติแทงจาหนําย และเสนอจัดซื้อมาทดแทน สํวนกรณีที่ชารุด ทาง
แผนกวิชาฯ เสนอสถานศึกษาขอซํอม (สํงซํอม)
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) จะต๎องดาเนินการและมีข๎อมูลที่บํงชี้คุณภาพ ดังนี้
1. จานวนครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ที่มีอยูํในสาขาวิชา / สาขางาน และอยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ดี
2. จานวนครุภัณฑ๑และอุปกณ๑ที่มีอยูํในสาขาวิชา / สาขางาน และมีความเพียงพอ
3. จานวนครุภัณฑ๑และอุปกณ๑ที่มีอยูํในสาขาวิชา / สาขางาน และมีความทันสมัย
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ / ความเพียงพอ / ความเหมาะสมของครุภัณฑ๑ อุปกรณ๑ และ
เครื่องมือตําง ๆ ที่ใช๎
5. มีการปรับปรุงโดยใช๎ผลการประเมิน
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระดับความเหมาะสมในการจัดให๎มีครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปฏิบัติทุกข๎อ
ปฏิบัติข๎อ 1 – 4

ปรับปรุง
ปฏิบัติข๎อ 1 – 3

สาหรับปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับงบประมาณหมวดคําครุภัณฑ๑เพิ่มเติมจากปี
การศึกษา 2553-2554 ที่ผํานมาอีก 3 รายการ ดังตํอไปนี้
1. โต๏ะอเนกประสงค๑เปิดพับได๎ ขนาด 120*75*75
2. เก๎าอี้ประชุมบุนวมขาชุบโครเมี่ยมชนิดหนาขนาดมาตรฐาน
3. เครื่องปรับอากาศยี่ห๎อ Eminent รุํน AR33 (220V) ขนาด 33,096 BTU พร๎อมติดตั้ง
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(สารวจเมื่อ 30 กันยายน 2554 แหลํงข๎อมูล : เจ๎าหน๎าที่พัสดุประจาแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง)
ลาดับที่ วัน เดือน ปี หมายเลขประจา
รายการ ขนาด ลักษณะ
1
ปี 2512
7110-007-0001 โต๏ะเขียนแบบพร๎อมอุปกรณ๑
2
ปี 2512
6675-004-0001 กล๎องระดับแบบละเอียดแมํนยาสูง
3
ปี 2512
4010-001-0001 โซํนักสารวจ
4
ปี 2512
6675-004-0001 กล๎องระดับแบบอัตโนมัติ ซี 3 อี
5
ปี 2512
7110-007-0001 โต๏ะสารวจ
6
ปี 2512
3415-001-0001 เครื่องเจียรนัย 10"
7
ปี 2512
3220-003-0001 เลื่อยสายพาน 20"
8
ปี 2512
3220-003-0001 เลื่อยวงเดือน
9
ปี 2512
3431-001-0001 เครื่องเชื่อมใบเลื่อย
10
ปี 2512
3220-010-0001 เครื่องลอกบัวเล็ก
11
ปี 2512
3220-005-0001 เครื่องกลึง
12
ปี 2512
3220-010-0001 เครื่องเจาะรูเดือยแบบโซํ
13
ปี 2512
3220-010-0001 เครื่องขัดกระดาษทรายแทํนตั้ง
14
ปี 2512
3220-010-0001 เครื่องลอกบัวใหญํ
15
ปี 2512
5130-007-0001 สวํานแทํนตั้ง
16
ปี 2512
5130-007-0001 สวํานแทํนตั้ง
17
ปี 2512
5130-007-0001 สวํานแทํนตั้ง
18
ปี 2512
4310-001-0001 เครื่องปั๊มลม
19
ปี 2512
3220-010-0001 เครื่องทาเดือย
20
ปี 2512
3220-020-0001 เครื่องเพลาะ
21
ปี 2512
3220-008-0001 เครื่องขัดชนิดจานและสายพาน
22
ปี 2512
3220-003-0001 เลื่อยสายพาน
23
ปี 2512
3415-001-0001 เครื่องเจียรนัย 7"
24
ปี 2512
3220-010-0001 เครื่องลอกบัวไฟฟ้า
25
ปี 2512
3220-003-0001 เลื่อยวงเดือน 8 1/4"
26
ปี 2512
3220-008-0001 เครื่องขัดชนิดจาน
27
ปี 2512
3220-008-0001 เครื่องขัดสายพาน 4"

จานวน
1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
1 เครื่อง
2 ตัว
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
4 เครื่อง
3 เครื่อง
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ลาดับที่ วัน เดือน ปี
28
ปี 2512
29
ปี 2512
30
ปี 2512
31
ปี 2512
32
ปี 2512
33
ปี 2512
34
ปี 2512
35
ปี 2512
36
ปี 2512
37
ปี 2512
38
ปี 2512
39
ปี 2512

หมายเลขประจา
3413-002-0001
3630-004-0001
4310-001-0001
3431-003-0001
3630-007-0001
3630-007-0001
3445-002-0001
3413-002-0001
3413-002-0001
6630-010-0001
6630-014-0001
6630-014-0001

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512
ปี 2512

6630-014-0001
3630-007-0001
6670-002-0001
3510-007-0001
6630-010-0001
6630-010-0001
3424-004-0001
6630-010-0001
6670-002-0001
6630-014-0001
6630-009-0001
6630-010-0001
6630-010-0001
6630-014-0001
6730-004-0001
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ปี 2512

3630-004-0001

รายการ ขนาด ลักษณะ
เครื่องทาเกลียวทํอ 3"
เครื่องผสมปูนฉาบ
เครื่องปั๊มลม 1/4" แรง
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เครื่องเขยําคอนกรีต 3 แรงม๎า
เครื่องเขยําคอนกรีต 5 แรงม๎า
เครื่องตัดทํอ
เครื่องทาเกลียวทํอ
เครื่องทาเกลียวทํอ 1/2" - 1 1/4
แบบหลํอดินเพื่อทดสอบการกดอัด
ค๎อนทดสอบการกดอัดแบบดัดแปลง
แบบหลํอดินเพื่อทดสอบการกดอัดมาตรฐาน
ค๎อนทดสอบการกดอัดแบบมาตรฐาน
เครื่องเขยําแบบใช๎มือ
ตาชั่งแบบคานสเกล
ขวดฉีดน้า
เครื่องมือทดสอบหาคําขีดจากัดของดิน
เครื่องทดสอบหาคําความหนาแนํนของดิน
เตาอบไฟฟ้า
เครื่องทดสอบ ซีบีอาร๑
ตาชั่งขนาด 20 กก.
เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต
เครื่องทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริม
เครื่องทดสอบแรงอัดของดิน
เครื่องทดสอบการยุบตัวของดิน
ชุดทดสอบการกํอตัวของซีเมนต๑
เครื่องฉายสไลด๑ บี-2 เออาร๑พร๎อมซิงโครไนซ๑
เครื่องผสมคอนกรีต 7 "

จานวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
7 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ขวด
5 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
10 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
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ลาดับที่ วัน เดือน ปี
56
ปี 2512
57
ปี 2512
58
ปี 2512
59
ปี 2512
60
ปี 2512
61
ปี 2512

หมายเลขประจา

รายการ ขนาด ลักษณะ

4120-011-0001
3449-004-0001
6630-010-0001
4010-001-0001
3418-004-0001
6635-015-0001

เครื่องปรับอากาศ 2.7 ตัน
เครื่องลับใบเลื่อยวงเดือน
ชุดทดสอบความซึมได๎ของดิน
โซํลาน 40 เมตร
เครื่องลับใบมีด เครื่องไสไม๎ขนาด 23"
เครื่องทดสอบหาคําแรงเฉือนชนิดแกนเดียว
7,000 กก.
ชุดทดสอบหาความต๎านทานในการรับ
น้าหนักของดิน ยี่ห๎อ ELE
เครื่องดึงเหล็กคอนกรีตอัดแรง
เตาอบดิน ขนาด 115 ลิตร 200 องศาซี.
กล๎องระดับแบบอัตโนมัติ
ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
เครื่องฉายภาพข๎ามศีรษะ รุํน 2315
หมายเลข 39519 II
ชุดทดสอบหาคําแรงเฉือนของดิน
กล๎องวัดมุมชนิดอํานได๎ละเอียด 10 ฟิลิปดา
เครื่องกลึงไม๎ขนาดไมํต่ากวํา 12"
กล๎องวัดมุมอํานได๎ละเอียด 1 ฟิลิปดา
ยี่ห๎อ CARL ZEISS JENA
ชุดทดสอบ UNCONFINED
COMPRESSIONยี่ห๎อSTSแบบ STS-510
ชุดทดสอบหาคําความหนืดของปูนซีเมนต๑ยี่ห๎อ
ELE แบบ EL38-6020,EL38-6000, EL38-6220,
EL38-6060
UNIVERSAL FESTING MACHINE ยี่ห๎อ
SHANDONG แบบ WE-100 ขนาด 100KN
กล๎องวัดมุมชนิดอํานได๎ละเอียด 10 ฟิลิปดายี่ห๎อ
ชอกเกีย แบบ ดีที 4
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20 ก.ย.32

6630-010-0001

63
64
65
66
67

25 ต.ค.32
26 ก.พ.33
6 ก.ย.33
7 ก.ย.33
24 ต.ค.33

3630-007-0001
4430-004-0001
6675-004-0001
7110-001-0001
6730-001-0001

68
69

15 ม.ค.34
2 ก.ย.35

6630-010-0001
6675-018-0001

70
71

4 ส.ค.35
19 ต.ค.35

3220-005-0001
6675-018-0001

72

17 ธ.ค.35

6630-010-0001

73

27 ธ.ค.35

6630-003-0001

74

28 ธ.ค.35

6630-014-0001

75

5 ก.พ.36

6675-018-0001

จานวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เส๎น
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 กล๎อง
1 ใบ
1 ชุด
1 ชุด
3 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1 เครื่อง
1 ชุด
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ลาดับที่ วัน เดือน ปี
76
16 มี.ค.36
77
78

24 มี.ค.36
22 ก.ย.36

79

5 พ.ย.36

80

3 ธ.ค.36

81
82

7 ก.พ.37
21 มี.ค.37

83

8 เม.ย.37

84

27 ก.ค.37

85

27 ก.ค.37

86

27 ก.ค.37

87
88

8 ส.ค.37
23 ส.ค.37

89

26 ก.ย.37

หมายเลขประจา
รายการ ขนาด ลักษณะ
4140-001-0001 พัดลมแบบสํายรอบตัว ขนาด 16 นิ้วยี่ห๎อ
โตชิบา
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ รุํน 25000 บีทียู
6630-009-0001 ชุดทดสอบหาปริมาณอากาศในคอนกรีตสดยี่ห๎อ
ELE รุํน EL34-3262
6630-014-0001 เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงอัดซีเมนต๑มอต๎า
พร๎อมแบบหลํอมาตรฐานยี่ห๎อ ELE ขนาด 10
KN
3610-001-0001 เครื่องพิมพ๑เขียวขนาดเล็กระบบแอมโมเนีย
ขนาด 1 หลอด ๆ ละ 300 Wยี่ห๎อ NEOLT
6730-001-0001 เครื่องฉายภาพข๎ามศีรษะ ยี่ห๎อ สยาม รุํน 2315-II
6680-002-0001 อุปกรณ๑การทดลองการไหลของน้าผํานฝายรูป
มาตรฐานแผํนฝายทาด๎วยอะคริลิคใสสามารถ
ติดตั้งเข๎ากับโต๏ะชลศาสตร๑ยี่ห๎อ ARMETIELD
รุํน F1-100
6675-004-0001 กล๎องระดับอัตโนมัติ SOKKIA MODEL
C31 AUTOMATIC LEVEL
6630-010-0001 ชุดทดสอบหาคํา ซี บี อาร๑ แบบใช๎ไฟฟ้า
ยี่ห๎อ ELE แบบ EL25-9160/10
6630-009-0002 เครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไมํทาลาย
(CONCRETE TESTHAMMER)
ยี่ห๎อ PROCEQ
6630-009-0003 เครื่องทดสอบความต๎านทานแรงอัดคอนกรีต
แบบสนามงานขนาดใหญํ
4430-003-0001 เตาเผาเซรามิคใช๎ไฟฟ้า ดันแคนรุํน EA 820
6730-001-0001 เครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติยี่ห๎อ PLUS
รุํน DP-10
6630-014-0002 ชุดทดสอบหาคําการไหลของ ซีเมนต๑มอร๑ต๎า
ยี่ห๎อ ELE

จานวน
20 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด

1 ตัว
1 เครื่อง
1 ชุด

3 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เตา
1 เครื่อง
2 ชุด
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ลาดับที่ วัน เดือน ปี
90
12 ธ.ค.37

91

26 ม.ค.38

92

12 ก.พ.38

93

25 ก.ค.38

94

25 ก.ค.38

95
96

22 ส.ค.38
25 ส.ค.38

97

28 ส.ค.38

98

25 ก.ย.38

99

25 ก.ค.38

100

20 ส.ค.39

101

23 ส.ค.39

102

2 ก.ย.39

103

5 ก.ย.39

จานวน
หมายเลขประจา
รายการ ขนาด ลักษณะ
6680-012-0001 ชุดทดสอบหาคุณลักษณะของเครื่องสูบน้า
1 ชุด
สามารถวัดอัตราการไหลความดัน Hและ
ประสิทธิภาพเครื่องสูบ ยี่ห๎อ ARMETIELD
6680-012-0002 ชุดทดสอบความดันของไหลสถิตย๑
2 ชุด
(HYDROSTATICPRESSURE APPARATUS)
ยี่ห๎อ STS
6680-012-0003 ชุดทดสอบหาความสูญเสียพลังงานการไหลผําน
2 ชุด
ทํอ ยี่ห๎อ STS
6675-009-0001 เครื่องวัดระยะทางกํอสร๎างระยะใกล๎ 1-5 กม.
1 เครื่อง
ยี่ห๎อ SOKKIA รุํน REF2A ELECTRONIC
DISTANCE
6675-018-0001 กล๎องวัดมุมชนิดอํานได๎ละเอียด 6 ฟิลิปดายี่ห๎อ
1 เครื่อง
SOKKIA รุํน DT-4E FIBE-SECOND DIGITAL
THECDO LITE
12 ตัว
7110-007-0001 โต๏ะระดับ 3-6
6630-010-0001 เครื่องเจาะสารวจดินเจาะได๎ความลึกไมํต่ากวํา
1 เครื่อง
20 เมตร ยี่ห๎อ STS
5120-005-0001 ปากกาหัวโต๏ะงานไม๎ ขนาด 13 นิ้ว ยี่ห๎อ
RECORD
20 เครื่อง
6630-014-0001 เครื่องทดสอบการสึกกรํอนแบบลอสเอง1 เครื่อง
เจลิส ยี่ห๎อ ELE แบบ EL42-5300/01
3820-008-0001 เครื่องเจาะทาลายคอนกรีต ยี่ห๎อ มากีต๎า
1 เครือ่ ง
รุํน HM-1300
4140-001-0001 พัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว ยี่ห๎อ โตชิบา
12 ตัว
รุํน ECCT 40 Y-10
6675-004-0001 กล๎องระดับชนิดมีควงยกระดับฟองยาว
1 เครื่อง
ยี่ห๎อ SOKKIA รุํน TTL 6
6630-014-0004 ออโต เคลฟ (AUTO CLAVE)ยี่ห๎อ GILSON รุํน 1 เครื่อง
HM-252
3 ใบ
7110-013-0002 ตู๎เอกสารเหล็กบานเลื่อน SL-304 พร๎อมขา
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ลาดับที่ วัน เดือน ปี
104
6 ก.ย.39
105

10 ก.ย.39

106
107

13 ก.ย.39
16 ก.ย.39

108

1 เม.ย.40

109

19 พ.ค.40

110

24 พ.ค.40

111

26 พ.ค.40

112
113

19 มิ.ย.40
25 ส.ค.40

114

16 ก.ย.40

115

17 ต.ค.40

116
117
118
119
120

30 ม.ค.41
28 พ.ค.41
28 พ.ค.41
28 พ.ค.41
28 พ.ค.41

หมายเลขประจา
รายการ ขนาด ลักษณะ
3220-010-0001 เครื่องเพลาะไม๎ขนาด 8 นิ้ว ยี่ห๎อ
CHIU TING (STARMASTER)รุํน HJ-8
6730-001-0001 เครื่องฉายภาพข๎ามศีรษะ ยี่ห๎อ สยามรุํน 2315 II
หมายเลขเครื่อง 46396
6675-015-0001 ไม๎สต๏าฟแบบพับได๎ ขนาด 4 เมตร
7110-007-0001 โต๏ะฝึกปฏิบัติงานทดลอง ขนาด 1.20 x 2.40 x
0.80 ม. โครงทาด๎วยเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง หนา
2.3 มม.x4 x 2 นิ้วพื้นไม๎อัดยาก ขนาด 20 มม.บุ
ด๎วยฟอร๑เมก๎า
6630-014-0005 เครื่องทดสอบขนาดคละของมวลรวมหยาบยี่ห๎อ
GICSUN
7430-003-0001 เครื่องถํายเอกสาร MITA รุํน DC-2355พร๎อมตู๎
รองรับเครื่องหมายเลขเครื่อง37032313
7910-003-0001 เครื่องดูดฝุ่นประจาเครื่องจักร
ยี่ห๎อ Electrolux รุํน uz 878
3210-002-0001 เครื่องเลื่อยฉลุแบบตั้งพื้น ยี่ห๎อ AMPLE
รุํน AP-670
7730-003-0001 โทรทัศน๑สี 14 นิ้ว ยี่ห๎อ เนชั่นแนล
6625-015-0001 ชุดทดสอบหาความสะอาดและสิ่งเจือปนยี่ห๎อ
EL รุํน 24-4915
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ รุํน 44000 บีทียู ยี่ห๎อ HIFI
พร๎อมติดตั้ง
6675-014-0001 ELECTRONEC FIELD BOOK ขนาด
หนํวยความจาไมํน๎อยกวํา 64 KB ยี่ห๎อ Sokkia
รุํน Sdr 31
7760-007-0005 วิทยุ-เทปยี่ห๎อ SONY รุํน LBT-G
7730-003-0001 โทรทัศน๑สี ขนาด 25 นิ้ว ยี่ห๎อHITASHI
7730-003-0001 โทรทัศน๑สี ขนาด 21 นิ้ว ยี่ห๎อ TOSHIBA
7730-007-0001 เครื่องฉายวิดีโอ ยี่ห๎อ SONY
7730-007-0001 เครื่องฉายวีดีโอ ยี่ห๎อ TOSHIBA

จานวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 อัน
5 ตัว

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

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

75
ลาดับที่ วัน เดือน ปี
121
20 ก.ค.41

122

24 ส.ค.41

123

12 ต.ค.41

124

2 มี.ค.42

125
126

15 มี.ค.42
15 มี.ค.42

127
128

9 ก.พ.43
28 มี.ค.43

129

26 พ.ค.43

130

26 พ.ค.43

131

8 มิ.ย.43

132
133

14 ก.ค.43
28 ส.ค.43

134
135
136

11 ก.ย.43
11 ก.ย.43
15 ก.ย.43

หมายเลขประจา
รายการ ขนาด ลักษณะ
6670-002-0001 เครื่องชั่งแบบ HEAVU DUTY 20 KG.
ชั่งละเอียดได๎ 1 กรัม ยี่ห๎อ OHAUS
รุํน 1119-DO
4430-006-0001 ตู๎อบขนาด 0.40 ลบ.ม.200 องศาเซลเซียสยี่ห๎อ
MEMMERT รุํน UM-700
3220-006-0001 เครื่องไสไม๎ขนาด 500 มม.ยี่ห๎อ
CHEN SHENG MODEL LS-20A
6730-001-0001 เครื่องฉายภาพข๎ามศีรษะยี่ห๎อ VERTEX รุํน TT300
7110-007-0001 โต๏ะเขียนแบบ
7110-006-0001 เก๎าอี้
เครื่องชั่งไฟฟ้า 2,000 กรัม ยี่ห๎อ Yamato
6670-002-0001 รุํน HB-3000 ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห๎อ MISUTO ขนาด25000
BTU
3220-003-0003 เครื่องเลื่อยรัศมี ขนาด 300 มม.
ยี่ห๎อ OMGA MODEL RN 450
3418-004-0001 เครื่องลับใบมีดเครื่องไสไม๎ ยี่ห๎อ
MVM MODEL X 6.3
5335-004-0001 ชุดตะแกรงรํอนมาตรฐาน
ยี่ห๎อ HUMBOLDT
6630-010-0001
ชุดทดสอบความหนาแนํนของดินในสนาม
7440-001-0001 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร๑สาหรับงาน
ประมวลผลคา ยี่ห๎อ Compaq
รุํน Deskpro EC
6630-008-0001 กระบอกตัวอยํางดิน
6670-002-0001 เกจวัดระยะ 0.01 มม.
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000 BTU
ยี่ห๎อ ไฮ-คลาส

จานวน
1 เครื่อง

1 ตู๎
1 เครื่อง
4 เครื่อง
50 ตัว
50 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง

2 อัน
2 อัน
1 เครื่อง
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ลาดับที่ วัน เดือน ปี
137
10 เม.ย.44

138

6 ส.ค.44

139

9 ส.ค.44

140

10 ส.ค.44

141

18 ก.พ.45

142
143
144

1 มี.ค.45
4 เม.ย.46
19 พ.ค.46

145

28 ก.ค.47

146
147
148

28 มิ.ย.47
4 เม.ย.46
19 พ.ค.46

150
151
152
153
154

28 มิ.ย.47
9 มิ.ย.48
9 มิ.ย.48
16พ.ย.50
16พ.ย.50

หมายเลขประจา
รายการ ขนาด ลักษณะ
3660-002-0001 เครื่องผสมมอร๑ต๎าขนาดความจุ 4.5 ลิตรยี่ห๎อ
KITCHENA 1D รุํน K5SS
ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
4140-001-0001 พัดลมโคจรสายรอบตัว 16 นิ้ว
ยี่ห๎อ เนชั่นแนล
7440-001-0001 เครื่องคอมพิวเตอร๑เพนเที่ยมพร๎อมเครื่องพิมพ๑
แบบเลเซอร๑
3220-006-0001 เครื่องไสไม๎ขนาด 500 มม.รุํน GM-508
ยี่ห๎อ CHANG IRON
6675-004-0001 กล๎องวัดระดับอัตโนมัติกาลังขยาย 30 เทํายี่ห๎อ
TOPCON รุํน AF-G3 พร๎อมขาตั้งกล๎องและ
อุปกรณ๑ดังนี.้ - ไม๎สต๏าฟอลูมิเนียมชัก ขนาด 4 เมตร 4 อัน
- ไม๎สต๏าฟอลูมิเนียมแบบพับ ขนาด 3 เมตร
4 อัน SF 5096, #SF 5093
6630-010-0002 ชุดทดสอบการบดอัดดิน
5335-004-0001 ชุดตะแกรงรํอนมาตรฐาน
6675-018-0001 กล๎องวัดมุม (Thodolite) ชนิดอํานได๎ละเอียด
10 ฟิลิปดา ยี่ห๎อ TOPCON รุํน DT-102B
7440-001-0001 เครื่องคอมพิวเตอร๑ประมวลผลทั่วไป
ยี่ห๎อ ACER
5110-017-0001 ตะไบสามเหลี่ยม 6 ''
5335-004-0001 ชุดตะแกรงรํอนมาตรฐาน
6675-018-0001 กล๎องวัดมุม (Thodolite) ชนิดอํานได๎ละเอียด 10
ฟิลิปดา ยี่ห๎อ TOPCON รุํน DT-102B
5110-017-0001 ตะไบสามเหลี่ยม 6 ''
6730-001-0002 เครื่องฉายภาพ Projector
7440-001-0001 เครื่องคอมพิวเตอร๑ ยี่ห๎อ WOW P4 2.8 OF
5335-004-0001 เครื่องเขยําตะแกรงรํอน (Sieve Shake)
6685-004-0001 อํางน้าควบคุมอุณหภูมิ(Water Bath)

จานวน
1 เครื่อง

18 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
2 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
2 กล๎อง
1 เครื่อง
19 อัน
1 ชุด
2 กล๎อง
19 อัน
1 เครื่อง
5 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
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ลาดับที่ วัน เดือน ปี
155
23พ.ย.50
156
157

20ธ.ค.50
20ธ.ค.50

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

26ธ.ค.50
26ธ.ค.50
26ธ.ค.50
14ม.ค.51
14ม.ค.51
14ม.ค.51
14ม.ค.51
7ก.พ.51
7ก.พ.51
7ก.พ.51
7ก.พ.51
7ก.พ.51
2ก.พ.51
9ก.พ.51
5 ม.ค. 52

173
174
175

15 ก.ค. 52
27 ส.ค. 53
27 ส.ค. 53

176

10 พ.ค. 54

หมายเลขประจา
รายการ ขนาด ลักษณะ
6730-001-0002 เครื่องโปรเจคเตอร๑ Panasonic
รุํน PTLB51 SE
7440-001-0001 เครื่องคอมพิวเตอร๑ ยี่ห๎อ HP รุํน DX2300M
7110-007-0001 โต๏ะคอมพิวเตอร๑ Tender-II Workstationและ
เก๎าอี้ผ๎าฝ้ายมีเท๎าแขน
4310-001-0001 ปั๊มลม 1 HP + มอเตอร๑มิตซู 1 HP
4990-004-0001 กาพํนชนิดปรับรูพํนได๎
3450-005-0001 กบไฟฟ้า ขนาด 5"
5130-007-0001 สวํานกระแทกไฟฟ้า Makita
3220-009-0002 เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน
3450-003-0001 เครื่องเจียร 4"
3455-007-0001 เครื่องตัดกระเบื้อง
5965-002-0001 ลาโพง ไฮไฟ PATOA BS1030B
6730-001-0002 เครื่องโปรเจคเตอร๑ Panasonic รุํน PTLB51
6730-002-0001 จอมอนิเตอร๑ 100 นิ้ว VERTEX
5965-001-0002 ไมค๑ลอยไฮไฟ PATOA WM5220+WT5810
5815-004-0001 เครื่องขยายเสียงไฮไฟ PA TOA A2120
7440-001-002 คอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ค ยี่ห๎อ BEN-Q
7910-003-0001 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห๎อยอร๑ค ขนาด 19226 บีทียู
รุํน YCLH 18/FIDH 18
7440-001-0001 computer ยี่ห๎อ svoa
7100-007-0001 โต๏ะอเนกประสงค๑เปิดพับได๎ ขนาด 120*75*75
7100-007-0001 เก๎าอี้ประชุมบุนวมขาชุบโครเมี่ยมชนิดหนา
ขนาดมาตราฐาน
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศยี่ห๎อ Eminent รุํน AR33
(220V) ขนาด 33,096 BTU พร๎อมติดตั้ง

จานวน
1 เครื่อง
3 เครื่อง
3 ชุด
1 ชุด
1 ใบ
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
1 เครื่อง
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
3 ชุด
42 ตัว
84 ตัว
2 เครื่อง
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนจานวน 200 คน จากจานวนผู๎เรียน
ทั้งหมด คิดเป็นร๎อยละ 61.24 เกี่ยวกับกับความเพียงพอของครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ ที่ใช๎ในการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู๎เรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับ พอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.86สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ๑ของตัวบํงชี้นี้อยํางชัดเจน ได้ 4 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 4 และข้อ 5
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 20 อยูํในระดับ

 ดี

 พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ระดับความเหมาะสม ในการจัดให๎มี
ระดับความเหมาะสม ในการจัดให๎มี
ผลการพัฒนา
ครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ ปีการศึกษา 2553 ครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ ปีการศึกษา 2554
ปฏิบัติได๎ 4 ข๎อ

ปฏิบัติได๎ 4 ข๎อ

พอใช๎

ข้อกาหนดที่
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล๎อม สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตํอการเรียนรู๎ในสาขาวิชา/สาขางาน
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างจัดประชุมครูผู๎สอนที่ได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ หรือพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน และห๎องน้า มีการวางแผนตรวจสอบ สร๎างรูปแบบของ
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสร๎างความตระหนักให๎กับผู๎เรียนสามารถใช๎เป็นแนวทางในการ
สร๎าง/พัฒนาอุปนิสัยในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ครูผู๎สอนทุกรายวิชามีการให๎ความรู๎ และอบรมในเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให๎กับผู๎เรียนทุกระดับชั้นปี ในเวลาทั้งกํอนเข๎าเรียน และหลังการเรียน อยํางน๎อยครั้งละ 5 – 10 นาที
โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติงาน จะเน๎นย้าในเรื่องความปลอดภัยในการใช๎เครื่องมือวัดและทดสอบ
ตลอดทั้งการชํวยกันรักษาความสะอาดในห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติงาน พื้นที่ที่ใช๎ปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่ต๎องใช๎
งานรํวมกัน เชํน บริเวณในห๎องน้า เป็นต๎น
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ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา (แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง)
2. จานวนสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล๎อมและสิ่งอานวยความสะดวกได๎
อยํางมีคุณภาพ โดยพิจารณาจากประเด็นตํอไปนี้
2.1 ป้ายแสดงคาเตือนความปลอดภัย
2.2 ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ๑ป้องกันอัคคีภัย
2.3 ป้ายแสดงขั้นตอนการใช๎ อุปกรณ๑ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
2.4 สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือ ฯลฯ
2.5 อุปกรณ๑ปฐมพยาบาลเบื้องต๎นประจาพื้นที่นอกเหนือจากห๎องพยาบาล
2.6 บันทึกการตรวจสภาพและบารุงรักษา อุปกรณ๑ เครื่องมือ เครื่องจักร
2.7 อุปกรณ๑ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
2.8 ข๎อมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
3. ร๎อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล๎อมและสิ่งอานวยความสะดวก
ได๎อยํางมีคุณภาพ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล๎อมและสิ่งอานวยความสะดวกได๎
อยํางมีคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 70
ร๎อยละ 60 – 70
น๎อยกวําร๎อยละ 60
เนื่องจากแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีลักษณะของการจัดพื้นที่สาหรับการเรียนการสอนทั้งภาค ทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่แตกตํางไปจากแผนกวิชาชํางอื่น ๆ ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพื้นที่
สํวนมากจะถูกจัดให๎อยูํในลักษณะของห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ โดยแตํละห๎องจะถูกจัดให๎มีรูปแบบ
สภาพแวดล๎อม ระบบความปลอดภัย และสิ่งอานวยความสะดวกให๎เป็นไปตามกลุํมกระบวนรายวิชา ของ
สาขาวิชา และสาขางาน
ดังนั้น จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง จานวน
200 คน จาก
จานวนผู๎เรียนทั้งหมด เกี่ยวกับคุณภาพของระบบความปลอดภัยภายในแผนกวิชาฯ พบวําผู๎เรียนทั้ง 2
สาขาวิชา และ 2 สาขางาน จานวนร๎อยละ 73.12 มีความเห็นวําคุณภาพของระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล๎อมและสิ่งอานวยความสะดวก อยูํในระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.77)
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 21 อยูํในระดับ  ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
ร๎อยละของสาขางานที่จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล๎อมและสิ่ง
อานวยความสะดวกได๎อยํางมีคุณภาพ
ปีการศึกษา 2553
2 สาขางาน ร๎อยละ 78.57

ร๎อยละของสาขางานที่จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล๎อมและสิ่ง
อานวยความสะดวกได๎อยํางมีคุณภาพ
ปีการศึกษา 2554

ผลการพัฒนา

2 สาขางาน ร้อยละ 73.12

ดี

ข้อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร๎อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) ได๎รับการพัฒนาตามหน๎าที่ที่รับผิดชอบ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างจัดประชุมครูผู๎สอน มอบหมายให๎พิจารณาหาโอกาสในการพัฒนา
ตนเองเพื่อนามาพัฒนางานด๎านการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพที่รับผิดชอบ เชํน โครงการศึกษาตํอใน
ระดับปริญญาโทด๎านครุศาสตร๑อุตสาหกรรม โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนวิชาภาคปฏิบัติ โครงการ
อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นต๎น
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ในชํวงปีการศึกษา
2554 ครูผู๎สอนของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับโอกาสในการศึกษาตํอ
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่สอนที่หลากหลาย เชํน โครงการฝึกอบรมการทาแผนการเรียนรู๎แบบบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D เป็นต๎น
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนครูและบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง)
2. จานวนครูที่ได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได๎รับการพัฒนา
4. ร๎อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน หรือตามหน๎าที่ที่
รับผิดชอบ

81
ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากรแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2554
ที่

หัวข๎อเรื่อง/ชื่อเรื่อง

ระยะเวลา
วัน/เดือน/ปี (ชั่วโมง)

สถานที่

1 การพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
30 เม.ย. – 4 พ.ค.55
โรงแรมโกลเดน
ชานาญการพิเศษ
(40 ชั่วโมง)
ดราก๎อน จ.นนทบุรี
2 ศึกษาดูงานด๎านเทคโนโลยีและ
5 เม.ย. – 14 เม.ย.55
สวิตเซอร๑แลนด๑,
การจัดการทางวิศวกรรม
(40 ชัว่ โมง)
ฝรั่งเศส,เยอรมัน
3 การอบรมสัมมนา การทาวิจัยและ
3 ก.ย.54
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
การทาผลงานทางวิชาการ
(8 ชั่วโมง)
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
30 ก.ค. – 31 ก.ค.54 โรงแรมรัตนโกสินทร๑
เสริมสร๎างเครือขํายครูแกนนา
(16 ชั่วโมง)
จ.เชียงใหมํ
ประชาธิปไตย
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน๎อม
20 พ.ค. 54
ห๎องประชุมสุทธารมย๑
นาแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
(8 ชั่วโมง)
วิทยาลัยเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เชียงใหมํ
สถานศึกษาพอเพียง
6 โครงการทดสอบใน
2 มิ.ย. – 4 มิ.ย.54
ภาควิชา
ห๎องปฏิบัติการสาหรับ
(24 ชั่วโมง)
วิศวกรรมศาสตร๑และ
งานกํอสร๎าง
สิ่งแวดล๎อม
มหาวิทยาลัยรังสิต

จานวนบุคลากร
ที่เข๎ารํวมอบรม
1
1
1
2

13

1

ปีการศึกษา 2554 ครูผู๎สอนของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ที่ได๎รับการพัฒนาตามหน๎าที่ที่รับผิดชอบ มี
จานวน 13 คน จากจานวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.86 ครูผู๎สอนของแผนกวิชา ชํางกํอสร๎าง
จานวน 12 คน ได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน หรือตามหน๎าที่ที่รับผิดชอบ คิดเป็นคําร๎อยละ 85.71 มี
ครูผู๎สอนจานวน 2 คนที่ได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน 40 ชั่วโมง/ปี คิดเป็นคําร๎อยละ 14.29และมี
ครูผู๎สอน 1 คน ที่ได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน 24 ชั่วโมง/ปี คิดเป็นคําร๎อยละ 7.14 จานวนชั่วโมง
เฉลี่ยเทํากับ 22.67 ชั่วโมง/ปี
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน หรือตามหน๎าที่ที่
รับผิดชอบ
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เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 89

พอใช้
ร๎อยละ 75 – 89

ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 22 อยูํในระดับ

ดี

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 75
พอใช๎

ผลการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2553 การพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2554
จานวน (คน)
ร๎อยละ
จานวน (คน)
ร๎อยละ
13
100
14
92.86

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ดี

ข้อกาหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลํงตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างจัดประชุมครูผู๎สอนรํวมกันพิจารณาหาแนวทางในการระดม
ทรัพยากรจากแหลํงตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกแผนกวิชาฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. เชํน โครงการนาครูผู๎สอนและผู๎เรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเชิญวิทยากรที่มี
ความรู๎เฉพาะทางด๎านวิชาชีพชํางกํอสร๎างมาให๎ความรู๎แกํครูผู๎สอน และผู๎เรียน ภายในแผนกวิชา เป็นต๎น
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ในชํวงปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาชํางชํางกํอสร๎าง ได๎จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ
ทางให๎กับครูผู๎สอน ผู๎เรียน ในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุกํอสร๎างสมัยใหมํและได๎รับการสนับสนุนปูนซีเมนต๑เพื่อ
สํงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ ( A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข๎อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา
2. ข๎อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่น ๆ จากสถาบันทางการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ข๎อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่น ๆ จากสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
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ตารางแสดงรายชื่อและจานวนครั้งของหน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรให้กับแผนกวิชาฯ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั่น
หจก. ชํางรุํงคอนสตรัคชั่น
หจก. บุญเป็งธุรกิจกํอสร๎าง
บริษัท อุดมธนา จากัด
หจก. ทรัพย๑ปกรณ๑วิศวกรรมโยธา
หจก.พนธกรการโยธา
บริษัท พีเดด จากัด
หจก. ลาธารคอนสตรัคชั่น
หจก. เชียงใหมํ 49 คอนสตรัคชั่น
หจก. พี ดับบลิว เอส คอนกรีต
หจก.ส.สายปายค๎าวัสดุและปิโตเลียม
หจก.ไวยเนตรกํอสร๎าง
หจก. ธัญญลักษณ๑เอ็นจิเนียริ่ง
หจก. ดีแก๎วเกษการโยธา
บริษัท ล๎านนาเรดดีมิกซ๑คอนกรีต จากัด
บริษัท ยงรัฐ จากัด
คุณวรวุฒิ สมศรี
หจก.เชียงใหมํซีเปคคอนสตรัคชั่น
ชมรมผู๎ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ
คุณธวัช คุณโสดา สมาเกตุและครอบครัว
หจก. เอ เอ็น วี สารวจและรังวัด
ร๎านสหกรณ๑วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ จากัด
สมาคมศิษย๑เกําวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ
บริษัท ออโต๎ทรานเฟอร๑เซอร๑วิส จากัด
ร๎านธนภัทรการกํอสร๎าง
บริษัท ทิศเหนือกรุ๏ป (2005) จากัด
หจก.ภูขวัญวิศวกรรม
หจก. เค ซี ซี แมํสะเรียง
รวมจานวนครั้ง/ทรัพยากร

จานวนครั้ง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
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ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลํงตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอก
มากกวํา 25 ครั้งขึ้นไป

พอใช้
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอก
20 – 24 ครั้ง

ปรับปรุง
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอก
น๎อยกวํา 20 ครั้ง

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการระดมทรัพยากรจากแหลํงตํางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกแผนกวิชาชํางกํอสร๎างเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพจานวนทั้งสิ้น 28
ครั้ง
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 23 อยูํในระดับ
ผลการพัฒนา
จานวนครั้งของการระดมทรัพยากร
ในปีการศึกษา 2553
10 ครั้ง

 ดี

พอใช๎  ปรับปรุง

จานวนครั้งของการระดมทรัพยากร
ในปีการศึกษา 2554
28 ครั้ง

ผลการพัฒนา
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารํวมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎างจัดประชุมครูผู๎สอน มอบหมายให๎ครูผู๎สอนที่ทาหน๎าที่เป็นเจ๎าหน๎าที่
งานทวิภาคีของแผนกวิชา วางแผนรํวมกับงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ จัดเตรียมปฐมนิเทศผู๎เรียน
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ที่ต๎องออกฝึกงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา
2554 พร๎อมทั้งจัดเตรียมครูนิเทศการฝึกงานตามสถานประกอบการที่ผู๎เรียนเป็นผู๎เลือก
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ในชํวงปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับความรํวมมือกับสถานประกอบการ
ในจังหวัดเชียงใหมํ จานวน 70 แหํง รับผู๎เรียนในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 เข๎ารับการ
ฝึกงาน รุํนละ 20 คน เป็นเวลารุํนละ 9 สัปดาห๑ สัปดาห๑ละ 5 – 6 วัน (ขึ้นอยูํกับสถานประกอบการ)
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ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผน / เอกสาร / รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการที่จัดการศึกษารํวมกับ
สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ)
2. รายชื่อสถานประกอบการที่ให๎ความรํวมมือ และจัดการศึกษารํวมกับสถานศึกษา
(แผนกวิชาฯ) ทั้งในระบบทวิภาคี และ / หรือ ระบบปกติ
ตารางแสดงจานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชาก่อสร้าง
ที่
1
2

ระดับชั้น
ปวช. ชั้นปีที่ 3
ปวส. ชั้นปีที่ 2
รวม

จานวนผู๎เรียน (คน)
86
87

จานวนสถานประกอบการ
(แหํง)
41
29
70

จังหวัดที่ตั้ง
เชียงใหมํ
เชียงใหมํ
เชียงใหม่

หมายเหตุ ชื่อสถานประกอบการ มีรายละเอียดในบทที่ 1
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จานวนสถานประกอบการที่มีจัดการศึกษารํวมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) ทั้งในระบบทวิภาคี
และ / หรือ ระบบปกติ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
สถานประกอบการ
มากกว่า 20 แห่ง

พอใช้
สถานประกอบการ
15 – 19 แห่ง

ปรับปรุง
สถานประกอบการ
น้อยกว่า 15 แห่ง

ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับความรํวมมือกับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษารํวมกัน ทั้งระบบทวิภาคี และระบบปกติ มีจานวนสถานประกอบการทั้งหมด 70 แหํง ซึ่งมีราย
ละเอียด และรายชื่อสถานประกอบการ ปรากฏอยูํในบทที่ 1
ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่ 24 อยูํในระดับ  ดี
 พอใช๎
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
สถานประกอบการ 69 แหํง
สถานประกอบการ 70 แห่ง

 ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน-ชั่วโมง ของผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาผู๎เรียน
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางจัดประชุมครูผู๎สอนรํวมกันพิจารณาหาแนวทางในการระดมทรัพยากรบุคคล
ที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญ/ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น จากแหลํงตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกแผนกวิชาฯ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เชํน โครงการนาครูผู๎สอนและผู๎เรียนศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ การเชิญวิทยากรที่มีความรู๎เฉพาะทางด๎านวิชาชีพกํอสร๎างและคอมพิวเตอร๑มาให๎ความรู๎
แกํครูผู๎สอน และผู๎เรียน ภายในแผนกวิชา เป็นต๎น
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ในชํวงปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง
ให๎กับครูผู๎สอน ผู๎เรียน และบุคคลภายนอก เชํน การฝึกอบรมเกี่ยวกับวัสดุกํอสร๎างสมัยใหมํ โดยได๎รับความ
รํวมมือจากหนํวยงานจัดวิทยากรมาให๎ความรู๎ และฝึกทักษะในทางปฏิบัติ
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนสาขางานที่เปิดสอน
2. จานวนคน-ชั่วโมง ของผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาผู๎เรียน แตํละสาขางานตํอภาคเรียน
3. จานวนสาขางานที่มีการจัดหาผู๎เชียวชาญมารํวมในการพัฒนาผู๎เรียน ตั้งแตํ 2 คน/ชั่วโมงตํอภาค
เรียนขึ้นไป
4. ร๎อยละของสาขาวิชา / สาขางาน ที่มีการจัดหาผู๎เชี่ยวชาญรํวมในการพัฒนาผู๎เรียน

ที่
1
2
3
4
5

สรุปจานวนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
จานวนชั่วโมง
ชื่อวิทยากร
หนํวยงานของวิทยากร
สาขางาน
ที่ให๎ความรู๎
นายสกล จงเสถียรธรรม
2
บริษัท ผลิตภัณฑ๑และวัสดุกํอสร๎าง (CPAC)
นายรุํง จันทร๑ตาบุญ
1
หจก.ชํางรุํง คอนสตรัคชั่น
ชํางกํอสร๎าง
นายธนาวุฒิ ลี้ตระกูล
1
ผู๎อานวยการกองการศึกษา มทล. เชียงใหมํ
บริษัท ทีโอเอ
2
บริษัท ทีโอเอ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทเอสซีจี ซิเมนต๑
3
บริษทเอสซีจี ซิเมนต๑
รวมจานวนสาขางาน
5
คิดเป็นค่าร้อยละ
100
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ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของสาขาวิชา / สาขางานที่มีการจัดหาผู๎เชี่ยวชาญมารํวมในการพัฒนาผู๎เรียน
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 89

พอใช้
ร๎อยละ 75 – 89

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 75

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดหาผู๎เชี่ยวชาญมารํวมในการพัฒนาผู๎เรียน
ในระดับ ปวช. สาขางานการกํอสร๎าง และระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง รวมจานวน 2 สาขา
งาน คิดเป็นคําร๎อยละ 100 โดยในภาคเรียนที่ 1/2554 มีผู๎เชี่ยวชาญจานวน 2 คน-ชั่วโมง/ภาคเรียน และใน
ภาคเรียนที่ 2 มีผู๎เชี่ยวชาญจานวน 3 คน-ชั่วโมง/ภาคเรียน
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 25 อยูํในระดับ  ดี
ผลการพัฒนา
จานวนสาขางาน ปีการศึกษา 2553
จานวน
ร๎อยละสาขางาน
2
66.66

 พอใช๎

จานวนสาขางาน ปีการศึกษา 2554
จานวน
ร๎อยละสาขางาน
2
100

 ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราสํวนของผู๎สอนประจาที่มีคุณวุฒิด๎านวิชาชีพตํอผู๎เรียนในแตํละสาขาวิชา
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P)
ในระหวํางปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎างต๎องวางแผนการจัดการด๎านบุคลากรทั้ง
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากมีการปรับแผนการเรียนของนักศึกษา ซึ่งแผนกวิชาได๎ประสานกับ
งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ ดาเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูผู๎สอนอัตราจ๎างชั่วคราวมา
ทดแทน
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)
ในปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎างได๎ดาเนินการเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับครูผู๎สอนที่มี
คุณวุฒิทางวิชาชีพ จากหลักฐานอัตรากาลังประจาปี
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนสาขาวิชา / สาขางาน ที่เปิดสอนในสถานศึกษา (แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง)
2. จานวนผู๎เรียนในแตํละสาขาวิชา / สาขางาน
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3. จานวนผู๎สอนประจาที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตํละสาขาวิชา / สาขางาน
4. จานวนผู๎สอนประจาที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตํอผู๎เรียนในแตํละสาขาวิชา / สาขางาน
5. จานวนสาขาวิชา / สาขางาน ที่ผู๎สอนประจาที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตํอผู๎เรียน ตามเกณฑ๑
ผู๎สอน 1 คน ตํอผู๎เรียนไมํเกิน 35 คน
6. ร๎อยละของสาขาวิชา / สาขางาน ที่ผู๎สอนประจาที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตํอผู๎เรียน ตามเกณฑ๑
ผู๎สอน 1 คน ตํอผู๎เรียนไมํเกิน 35 คน
ตารางแสดงอัตราส่วนของผู้สอนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียน
สาขางาน
1. สาขางานการกํอสร๎าง (ปวช.)
2. สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง (ปวส.)
อัตราส่วนโดยเฉลี่ย

จานวนผู๎เรียน จานวนครูผู๎สอนประจาที่มี
ทั้งหมด
คุณวุฒิทางวิชาชีพ
304
14
177
14
481
14

อัตราสํวน
ผู๎สอน : ผู๎เรียน
1 : 22
1 : 13
1 : 34

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของสาขาวิชา/สาขางานผู๎สอนประจาที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตํอผู๎เรียน ตามเกณฑ๑ ผู๎สอน
ตํอผู๎เรียนไมํเกิน 35 คน

1 คน

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 89

พอใช้
ร๎อยละ 75 – 89

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 75

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 สาขางานที่มีอัตราสํวนเฉลี่ยของครูผู๎สอนคุณวุฒิทางวิชาชีพ
1 คน : ผู๎เรียน 34 คน มีจานวน 2 สาขางาน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของสาขางานทั้งหมด
หมายเหตุ ครูผู๎สอนบางคนจะสอนทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 26 อยูํในระดับ  ดี
 พอใช๎
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวนสาขางาน
ร๎อยละ
จานวนสาขางาน
ร๎อยละ
2
100
2
100

 ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราสํวนของผู๎สอนประจาตํอผู๎เรียน
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ในระหวํางปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎างต๎องวางแผนการจัดการด๎านบุคลากรทั้ง
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากตาแหนํงครูผู๎สอนที่เป็นข๎าราชการประจามีการเกษียณอายุราชการ
และครูผู๎สอนอัตราจ๎างชั่วคราวสอบบรรจุเป็นครูผู๎ชํวยในสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งแผนกวิชาได๎ประสานกับงาน
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ ดาเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูผู๎สอนอัตราจ๎างชั่วคราวมา
ทดแทน
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ในปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎ดาเนินการจัดตารางสอนครูที่ปรึกษาให๎
คาปรึกษาแนะนานักเรียน จัดให๎บริการตรวจสารเสพติดให๎กับผู๎เรียน และได๎ให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ตําง ๆ เชํน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมไหว๎ครู กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
โครงการอบรมคุณธรรมนาความรู๎ 8 ประการพื้นฐาน เป็นต๎น
ผลการประเมินคุณภาพ
(Achievement) หรือ การตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง)
2. จานวนผู๎สอนประจาทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง)
ที่
1
2

ตารางแสดงอัตราส่วนของผู้สอนประจาต่อผู้เรียน
รายการ
จานวนผู๎เรียนทั้งหมดในแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง
จานวนผู๎สอนประจาทั้งหมดในแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง
อัตราส่วนของครูผู้สอน : ผู้เรียน

จานวน
481
14
1 : 34

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
อัตราสํวนผู๎สอนประจาตํอผู๎เรียนทั้งหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ผู๎สอน 1 คน
ตํอผู๎เรียนน๎อยกวํา 25 คน

พอใช้
ผู๎สอน 1 คน
ตํอผู๎เรียน 25 - 30 คน

ปรับปรุง
ผู๎สอน 1 คน
ตํอผู๎เรียนมากกวํา 30 คน

เพราะฉะนั้น อัตราสํวนผู๎สอนประจาตํอผู๎เรียนทั้งหมด เทํากับ 1 : 34
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 27 อยูํในระดับ  ดี
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
อัตราสํวนผู๎สอน : ผู๎เรียน
อัตราส่วนผู้สอน : ผู้เรียน
1 : 32
1 : 34

 พอใช๎  ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2554
ตัวบํงชี้

ผลการ
ประเมิน
7.25%

13. ร๎อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
14. ร๎อยละของแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ
65.31%
บูรณาการ
15. ระดับความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอคุณภาพ
4.13%
การสอนของผู๎สอน
16. ร๎อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
11.87%
วัสดุฝึก อุปกรณ๑ สาหรับการจัดการเรียน
การสอนอยํางเหมาะสม
17. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ
14คน/เครือ่ ง
ระบบคอมพิวเตอร๑ในแตํละสาขาวิชา
18. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับ 92.86%
วิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
และเกิดประโยชน๑สูงสุด
19. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย๑
ปฏิบัติ
วิทยบริการให๎เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และเกิด
1-2 ข้อ
ประโยชน๑สูงสุด
20. ระดับความเหมาะสมในการจัดให๎มี
ปฏิบัติ
ครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑
4 ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง












ข๎อมูล
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ตัวบํงชี้
21. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล๎อม สิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ในสาขาวิชา/สาขางาน
22. ร๎อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา
(แผนกวิชาฯ) ได๎รับการพัฒนาตามหน๎าที่ที่
รับผิดชอบ
23. จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลํงตําง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพ
24. จานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารํวมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ)
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
25. จานวนคน-ชั่วโมง ของผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรง
คุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีสํวนรํวม
ในการพัฒนาผู๎เรียน
26. อัตราสํวนของผู๎สอนประจาที่มีคุณวุฒิด๎าน
วิชาชีพตํอผู๎เรียนในแตํละสาขาวิชา
27. อัตราสํวนของผู๎สอนประจาตํอผู๎เรียน

ผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง

73.12%



92.86%



28 ครั้ง



70 แห่ง



100%



100%



1 : 34

ข๎อมูล



ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 จานวน 15 ตัวบํงชี้ ปรากฏวํา
1. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ ดี มีจานวน 9 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร๎อยละ 60.00
2. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ พอใช้ มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร๎อยละ 20.00
3. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ ปรับปรุง มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร๎อยละ 20.00
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 อยูํในระดับ

 ดี

 พอใช๎

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
มาตรฐาน/ตัวบํงชี้
1. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 13
2. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 14
3. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 15
4. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 16
5. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 17
6. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18
7. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19
8. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 20
9. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 21
10. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 22
11. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 23
12. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 24
13. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 25
14. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 26
15. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 27

ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2553 ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2554 ผลการ
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง พัฒนา
ดี


ปรับปรุง


ดี


ปรับปรุง


พอใช๎


ดี


ดี


พอใช๎


ดี


ดี


ดี


ดี


ดี


ดี


ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข๎อกาหนดที่ 3.1 จัดทาระบบการดูแลให๎คาปรึกษาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให๎ผู๎เรียนพบครูที่ปรึกษา
ความตระหนัก
(Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการประชุมครูผู๎สอนของแผนกวิชาเพื่อ
สรุปผลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่ผํานมาตลอดปี และประสานการวางแผนงานรํวมกันกับงานแนะ
แนวและสวัสดิการการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ เพื่อหาทางแก๎ปัญหาเกี่ยวกับหน๎าที่ของครูที่ปรึกษา
กาหนดระยะเวลาให๎ครูที่ปรึกษาได๎มีโอกาสพบกับผู๎เรียนให๎มากขึ้น และอยํางสม่าเสมอ
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ตลอดปีการศึกษา
2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ ได๎ออกคาสั่งให๎ครูที่ปรึกษาทาหน๎าที่เป็น
ผู๎ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธงของผู๎เรียนทุกระดับ ทุกชั้นปี และบูรณาการการพบผู๎เรียน
ซักถามปัญหา ชํวยแก๎ไขปัญหา ให๎คาปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎เรียน โดยมีแบบบันทึกการให๎
คาปรึกษาควบคูํกับการรํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง สํงงานแนะแนวฯ เป็นประจาทุกวัน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดให๎ผู๎เรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เอกสาร / รายงาน การจัดให๎ผู๎เรียนพบครูที่ปรึกษา
ตารางบันทึกการเข้าพบครูที่ปรึกษา
สาขางาน/ระดับชั้น
ชื่อครูที่ปรึกษา
จานวนครั้งการให๎คาปรึกษา/ปี
สาขางานการก่อสร้าง
ปวช. 1 A
นายเกียรติศักดิ์
จงไกรจักร๑
29
ปวช. 1 B
นางสาวแคทรียา ชวฤทธิ์
28
ปวช. 1 C
นายกิติชัย
ศศิธรวัฒนกุล
26
ปวช. 2 A
นายธนกาญจน๑
สาเภาลอย
29
ปวช. 2 B
นายทวีศักดิ์
แก๎วประดับ
28
ปวช. 2 C
นายเพิ่มศักดิ์
เปานิล
30
ปวช. 3 A
นางสาวญาณี
ทาบุญ
31
ปวช. 3 B
นายวศพล
จันทรา
29
ปวช. 3 C
นางสาวพัชรินทร๑ ปัญญา
31
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สาขางาน/ระดับชั้น
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
ปวส. 1 A
ปวส. 1 B
ปวส. 2 A
ปวส. 2 B

ตารางบันทึกการเข้าพบครูที่ปรึกษา (ตํอ)
ชื่อครูที่ปรึกษา
จานวนครั้งการให๎คาปรึกษา/ปี

นายวิเชียร
ปัญญาจักร
นางสาวจิราพร
ปัญญารักษา
นายมานิต
ชํวยงาน
นายวิโรจน๑
ประทุม
รวม
รวมจานวนครั้งการให้คาปรึกษา/ปี เฉลี่ย

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จานวนครั้งของการจัดให๎ผู๎เรียนพบครูที่ปรึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
มากกวํา 25 ครั้งตํอปี
20 – 25 ครั้งตํอปี

28
29
26
27
371
28.53

ปรับปรุง
น๎อยกวํา 20 ครั้งตํอปี

โดยครูที่ปรึกษาที่มีจานวนครั้งการพบกับผู๎เรียน 30 – 35 ครั้งตํอปี มี 3 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 23.08
สํวนครูที่ปรึกษาที่มีจานวนครั้งในการพบผู๎เรียนน๎อยกวํา 30 ครั้งตํอปี มี 10 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 76.92
ดังนั้น จานวนครั้งที่ผู๎เรียนพบครูที่ปรึกษาตํอปี เฉลี่ยเทํากับ 28.53 ครั้งตํอปี
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 28 อยูํในระดับ  ดี
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
23.50 ครั้งตํอปี

ปีการศึกษา 2554
28.53 ครั้งต่อปี

พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให๎กับผู๎เรียน
ความตระหนัก
(Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการประชุมครูผู๎สอนของแผนกวิชาเพื่อ
สรุปผลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่ผํานมาตลอดปี และประสานการวางแผนงานรํวมกันกับงานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ เพื่อวางแผนการจัดบริการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติด
ให๎กับผู๎เรียน
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การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มอบหมายให๎ครูที่ปรึกษา และครูผู๎สอนทุกรายวิชารํวมกันนาผู๎เรียน
ที่อยูํในความรับผิดชอบ เข๎ารับการตรวจสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํได๎ทา
ข๎อตกลงและกาหนดวันเวลาไว๎ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 หนํวยงานที่ให๎บริการตรวจสุขภาพให๎กับผู๎เรียน คือ
ศูนย๑สุขภาพนักศึกษานานาชาติ (International Students Health Center)
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง)
2. จานวนผู๎เรียนที่ได๎รับการตรวจสารเสพติด
3. รายงานผลการตรวจแตํละครั้ง
ตารางแสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับบริการตรวจสารเสพติด ปีการศึกษา 2554
จานวนผู๎เรียนที่เข๎ารับบริการ
จานวนผู๎เรียน
จานวนครั้งของการ
ระดับ
ทั้งหมด
จัดบริการ
จานวน (คน)
ร๎อยละ
316
1 ครั้งตํอปี
302
61.13
ปวช.
178
1 ครั้งตํอปี
168
34.00
ปวส.
รวมทั้งสิ้น
494
1 ครั้งต่อปี
470
95.13
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให๎กับผู๎เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
1 ครั้งตํอปี หรือมากกวํา และ 1 ครั้งตํอปี หรือมากกวํา และ 1 ครั้งตํอปี หรือมากกวํา และ
จานวนผู๎เรียนที่ได๎รับการตรวจ จานวนผู๎เรียนที่ได๎รับการตรวจ จานวนผู๎เรียนที่ได๎รับการตรวจ
มากกวําร๎อยละ 90
ร๎อยละ 80 – 90
น๎อยกวําร๎อยละ 80
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎างมีการจัดบริการตรวจสารเสพติดให๎กับผู๎เรียน ปี
ละ 1 ครั้ง มีผู๎เรียนจานวน 470 คน จากทั้งหมด 494 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.13

96
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 29 อยูํในระดับ  ดี
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
1 ครั้งตํอปี และจานวนผู๎เรียน 1 ครั้งต่อปี และจานวนผู้เรียน
ที่ได๎รับการตรวจ ร๎อยละ 91.68 ที่ได้รับการตรวจ ร้อยละ 95.13

พอใช๎

ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข๎า
ความตระหนัก
(Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการประชุมครูผู๎สอนของแผนกวิชาเพื่อ
สรุปผลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่ผํานมาตลอดปี โดยศึกษาข๎อมูลจาก SAR ของแผนกวิชาในปี
การศึกษา 2553 ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียน รํวมกันหาแนวทางที่จะแก๎ไขปัญหา
ดังกลําวให๎เบาบางลง
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
แผนกวิชาชํางกํอร๎าง มอบหมายให๎ครูที่ปรึกษา และครูผู๎สอนทุกรายวิชารํวมกันติดตาม
ผู๎เรียนที่มีปัญหา เชํน ขาดเรียนเป็นประจา ขาดการเข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมของแผนกวิชาฯ และ
กิจกรรมกลางของวิทยาลัยฯ โดยให๎ครูที่ปรึกษา และครูผู๎สอนทุกรายวิชาต๎องมีหมายเลขโทรศัพท๑บ๎าน/มือ
ถือ ของผู๎ปกครอง และผู๎เรียน ที่สามารถติดตํอได๎ทันที
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนผู๎เรียนแรกเข๎าที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน แตํละหลักสูตร
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นปี
2. จานวนผู๎เรียนปัจจุบันแตํละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน ทุกชั้นปี
3. จานวนผู๎เรียนแตํละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน ทุกชั้นปี ที่ออกกลางคันและ
สาเหตุการออกทุกชั้นปี
4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ออกกลางคันในแตํละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน ทุก
ชั้นปี
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ที่
1
2
3
4
5

ตารางแสดงจานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา 2554
จานวน
ร๎อยละของ
จานวน จานวน
ผู๎เรียนที่ ผู๎เรียนที่ออก
ระดับชั้น
ผู๎เรียน ผู๎เรียน
ออก
กลางคันเทียบ
แรกเข๎า ปัจจุบัน
กลางคัน
กับแรกเข๎า
ปวช. ชั้นปีที่ 1 (สาขางานการกํอสร๎าง)
148
107
41
27.70
ปวช. ชั้นปีที่ 2 (สาขางานการกํอสร๎าง)
130
122
8
6.15
ปวช. ชั้นปีที่ 3 (สาขางานการกํอสร๎าง)
116
114
2
1.72
รวม ระดับ ปวช.
394
343
51
12.94
ปวส. ชั้นปีที่ 1 (สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง)
97
87
10
10.31
ปวส. ชั้นปีที่ 2 (สาขางานเทคนิคการกํอสร๎าง)
104
90
14
13.46
รวม ระดับ ปวส.
201
177
24
11.94
รวมทั้งหมด
595
520
75
12.61
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของผู๎เรียนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข๎า
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
น๎อยกวําร๎อยละ 31
ร๎อยละ 31 – 40

ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 40

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 ข๎อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2555 (งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ)
ผู๎เรียนทุกระดับชั้นที่ออกกลางคัน มีจานวน 75 คน จากจานวนผู๎เรียนแรกเข๎าทั้งหมด 595 คน คิดเป็น
คําเฉลี่ยร๎อยละ 12.61
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ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 30 อยูํในระดับ  ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จานวนผู๎เรียน ปีการศึกษา 2553
จานวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2554
ผลการ
ระดับชั้น
ออก
ร๎อยละ
ออก
ร้อยละ
พัฒนา
แรกเข๎า
แรกเข้า
กลางคัน ที่ออก
กลางคัน ที่ออก
ปวช. ปีที่1
130
49
37.69
148
41
27.70
ปวช. ปีที่ 2
129
33
25.58
130
8
6.15
ปวช. ปีที่ 3
143
19
13.29
116
2
1.72
ดี
ปวส. ปีที่ 1
104
26
25.00
97
10
10.31
ปวส. ปีที่ 2
54
13
24.07
104
14
13.46
รวม
560
140
25.00
595
75
12.61
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพทั้งด๎านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ๑
ความตระหนัก
(Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการประชุมครูผู๎สอนของแผนกวิชาเพื่อ
สรุปผลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่ผํานมาตลอดปี โดยศึกษาข๎อมูลจาก SAR ของแผนกวิชาในปี
การศึกษา 2553 ในประเด็นเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียน โดยหาแนวทางที่จะให๎ผู๎เรียนของแผนก
วิชาฯ ทุกคนทุกระดับชั้นปีได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกประเภท
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มอบหมายให๎ครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมยํอยของ
ชมรมองค๑การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย (อ.ช.ท) เชิญชวนและติดตามผู๎เรียนของชมรมเข๎ารํวม
กิจกรรมอยํางสม่าเสมอ มีการเช็คชื่อการเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้ง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา (แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง)
2. จานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรมดังตํอไปนี้
3.1 กิจกรรมที่สํงเสริมวิชาการ
3.2 กิจกรรมที่สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
3.3 กิจกรรมที่สํงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ๑
3. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม
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ตารางสรุปกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพทั้งด้านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2554
จานวนของการจัดกิจกรรม
รวมจานวน
สํงเสริมคุณธรรม
สํงเสริม
สาขางาน
สํงเสริมวิชาการ จริยธรรม คํานิยม บุคลิกภาพ และ
กิจกรรม
ที่ดีงาม
มนุษยสัมพันธ๑
1. การกํอสร๎าง
2
2
2
6
2. เทคนิคการกํอสร๎าง
2
2
2
6
รวม
4
4
4
12
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง
กิจกรรม
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 80
ร๎อยละ 75 – 80
น๎อยกวําร๎อยละ 75

3 ประเภท

ดังนั้น แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง
3 ประเภท
จานวน 2 สาขางาน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของสาขางานทั้งหมด มีผู๎รํวมกิจกรรมจาแนกเป็นผู๎เรียน ระดับ
ปวช. จานวน 294 คน จากจานวนทั้งหมด 316 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 93.04 และผู๎เรียนในระดับ ปวส. ทั้ง 2
สาขางาน จานวน 153 คน จากจานวนทั้งหมด 178 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 85.96 รวมจานวนผู้ร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 447 คน จากจานวนทั้งหมด 494 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 90.49
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 31 อยูํในระดับ  ดี

พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
จานวนกิจกรรม ปีการศึกษา 2553
จานวนกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ รวม วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ รวม
1. การกํอสร๎าง
2
2
2
6
2. เทคนิคการกํอสร๎าง
2
2
2
6
*หมายเหตุ จานวนกิจกรรมในปีการศึกษา 2553 ไมํได๎พิจารณาตามเกณฑ๑ ปีการศึกษา 2554
สาขางาน

ผลการ
พัฒนา
ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สํงเสริมการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ความตระหนัก
(Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มีการประชุมครูผู๎สอนของแผนกวิชาเพื่อ
สรุปผลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่ผํานมาตลอดปี
ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยหาแนวทางที่จะให๎ผู๎เรียนของแผนกวิชา
ฯ ทุกคนทุกระดับชั้นปีได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกประเภท
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มอบหมายให๎ครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมยํอยของ
ชมรมองค๑การวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย (อ.ช.ท) เชิญชวนและติดตามผู๎เรียนของชมรมเข๎ารํวม
กิจกรรมที่สํงเสริมการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอยําง
สม่าเสมอ มีการเช็คชื่อการเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้ง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง
2. จานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภท
กิจกรรม ตํอไปนี้
2.1 กิจกรรมที่สํงเสริมการอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.2 กิจกรรมที่สํงเสริมการอนุรักษ๑และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3. จานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมในแตํละครั้งของการจัดกิจกรรม
4. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตารางแสดงจานวนครั้งของการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท ปีการศึกษา 2554
จานวนโครงการ/
จานวนโครงการ/
กิจกรรมสํงเสริม
คําร๎อยละของ
กิจกรรมสํงเสริม
จานวนผู๎รํวม
สาขางาน
อนุรักษ๑และทานุบารุง
ผู๎รํวม
อนุรักษ๑ธรรมชาติและ
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรม
สิ่งแวดล๎อม
ประเพณี
1. การกํอสร๎าง
1
2
283
57.29
2. เทคนิคการกํอสร๎าง
1
2
152
30.77
รวม
2
4
435
88.06
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ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกครบทั้ง 2 ประเภท กิจกรรม
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 80

พอใช้
ร๎อยละ 75 – 80

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 75

ดังนั้นในปีการศึกษา 2553 แผนกวิชาชํางสร๎าง ได๎จัดโครงการ/กิจกรรมสํงเสริมอนุรักษ๑ธรรมชาติฯ
ทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม มีจานวน 2 สาขางาน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของจานวนสาขางานทั้งหมด มีผู๎เรียนที่
เข๎ารํวมกิจกรรมในระดับ ปวช. จานวน 283 คน จากจานวนทั้งหมด 316 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 57.29 และ
ผู๎เรียนในระดับ ปวส. ทั้ง 2 สาขางาน จานวน 152 คน จากจานวนทั้งหมด 178 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 30.77
รวมผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 435 คน จากจานวนทั้งหมด 494 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 88.06
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 32 อยูํในระดับ  ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวนโครงการ/
จานวนโครงการ/
จานวนโครงการ/
จานวนโครงการ/
กิจกรรมสํงเสริม
กิจกรรมสํงเสริม
สาขางาน
กิจกรรมสํงเสริม
กิจกรรมสํงเสริม
อนุรักษ๑และทานุบารุง
อนุรักษ๑และทานุบารุง
อนุรักษ๑ธรรมชาติ
อนุรกั ษ๑ธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
และสิ่งแวดล๎อม
และสิง่ แวดล๎อม
ประเพณี
ประเพณี
1. การกํอสร๎าง
1
1
1
2
2. เทคนิคการกํอสร๎าง
1
1
1
2
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2554
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบํงชี้
ข๎อมูลอ๎างอิง
ประเมิน
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
28. จานวนครั้งของการจัดให๎ผู๎เรียนพบ
28.53 ครั้ง

ครูที่ปรึกษา
ต่อปี
29. จานวนครั้งของการจัดบริการตรวจ
1 ครั้ง / ปี

สารเสพติดให๎กับผู๎เรียน
ร้อยละ 95.13
30. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ออกกลางคันเมื่อ
ร้อยละ 12.61 
เทียบกับแรกเข๎า
31. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม
ร้อยละ 100
ที่สํงเสริมด๎านวิชาการ คุณธรรม
ร้อยละของ

จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
ผู้เรียน 90.49
รวมทั้งด๎านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ๑
32. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม
ร้อยละ 100
ที่สํงเสริมการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ร้อยละของ

วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุง
ผู้เรียน 88.06
ศิลปวัฒนธรรม
ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 จานวน 5 ตัวบํงชี้ ปรากฏวํา
1. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ ดี มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคําร๎อยละ 100
2. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ พอใช้ มีจานวน - ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคําร๎อยละ 00.00
3. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ ปรับปรุง มีจานวน - ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคําร๎อยละ 00.00
เพราะฉะนั้นผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับ  ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2553 ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2554 ผลการ
มาตรฐาน/ตัวบํงชี้
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง พัฒนา

1. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 28



2. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 29


3. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 30
ดี


4. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 31


5. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 32

103

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม
ข๎อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต๎องการของชุมชน สังคม องค๑กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยํางตํอเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ที่ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎
ในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น และ กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับมอบหมายภาระงานที่เป็นนโยบายและพันธกิจที่สาคัญ
ประการหนึ่งของ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหมํ ในเรื่องของการให๎บริการฝึกอาชีพตําง ๆ ให๎กับชุมชนในท๎องถิ่น ซึ่งแผนกวิชาชํางกํอสร๎างได๎มี
การประชุมและมอบหมายให๎ครูผู๎สอน และผู๎เรียนได๎ปฏิบัติภารกิจดังกลําวมาอยํางตํอเนื่อง โดยเน๎นให๎มี
ความเข๎าใจในวัตถุประสงค๑ และวิธีดาเนินการของโครงการที่ให๎บริการชุมชน เชํน โครงการศูนย๑ซํอมสร๎าง
เพื่อชุมชน (FIXIT) โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น งานบริการตํางๆ เป็นต๎น
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ตลอดปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎ดาเนินการให๎บริการวิชาชีพสูํชุมชนใน
ท๎องถิ่นตําง ๆ หลายแหํง มีการมอบหมายให๎ครูผู๎สอน ผู๎เรียน และรํวมกับชํางมืออาชีพในชุมชน โครงการ
ศูนย๑ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (FIXIT) และ โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. มีข๎อมูลความต๎องการของชุมชนและผู๎รับบริการ
2. จานวนกิจกรรม/โครงการ และจานวนครั้งที่ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนา
ชุมชนและท๎องถิ่น
3. จานวนกิจกรรม/โครงการและจานวนครั้งในการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
4. จานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม/โครงการที่ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนาชุมชน
และท๎องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ให๎บิการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนา
ชุมชนและท๎องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
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ที่
1
2
3
4
5
6

7
8

ตารางรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม/โครงการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ให๎บริการวิชาชีพ
ระดับ ระดับ *ครูชุมชน/
ผู๎รับบริการ
ปวช. ปวส. ครูแผนกฯ
โครงการศูนย๑ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (FIXIT)
8
2
2
โครงการลานกีฬา (โรงเรียนบ๎านแมํป๋าม)
70
6
2
โครงการบูรณปฏิสังขรณ๑กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
2
1
สารวจพื้นที่คํายลูกเสือสุเทพ
2
1
โครงการซํอมแซมอาคารไม๎เกําแกํอายุ 80 ปี
20
2
1
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจาปี 2555
ณ ศูนย๑เด็กเล็ก บ๎านมํอนยะ ต.แมํวิน อ.แมํวาง
90
14
1
จ.เชียงใหมํ
ประเมินราคาศูนย๑บริการยามาฮํา แผนกวิชาชํางยนต๑
2
1
โครงการรื้อถอนอาคารโรงเรียนบ๎านขี้เหล็กหลวง
30
1
1
รวม
218
33
10

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จานวนของกิจกรรม/โครงการที่ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนาชุมชนและ
ท๎องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ตารางสรุปจานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการฯ ปีการศึกษา 2554
ที่
รายการกิจกรรม/โครงการ
จานวนครั้ง
1 โครงการศูนย๑ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (FIXIT)
2 ครั้ง
2 โครงการลานกีฬา (โรงเรียนบ๎านแมํป๋าม)
2 ครั้ง
3 โครงการบูรณปฏิสังขรณ๑กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
1 ครั้ง
4 สารวจพื้นที่คํายลูกเสือสุเทพ
1 ครั้ง
5 โครงการซํอมแซมอาคารไม๎เกําแกํอายุ 80 ปี
1 ครั้ง
6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจาปี 2555
1 ครั้ง
ณ ศูนย๑เด็กเล็ก บ๎านมํอนยะ ต.แมํวิน อ.แมํวาง
จ.เชียงใหมํ
7 ประเมินราคาศูนย๑บริการยามาฮํา แผนกวิชาชํางยนต๑
1 ครั้ง
8 โครงการรื้อถอนอาคารโรงเรียนบ๎านขี้เหล็กหลวง
1 ครั้ง
รวมจานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการ
10 ครั้ง
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เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ตั้งแตํ 4 กิจกรรม / โครงการ
ขึ้นไป

พอใช้

ปรับปรุง

2 – 3 กิจกรรม / โครงการ

0 – 1 กิจกรรม / โครงการ

แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎จัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎ในการ
พัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ ของประชาชน
จานวน โครงการ มีผู๎รับบริการทั้งหมด 10 ครั้ง
ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุรายละเอียดในตัวบํงชี้ที่ 33 นี้ ตลอดปีการศึกษา 2554 มีจานวน
รวมทั้งหมด 8 โครงการ
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 33 อยูํในระดับ  ดี

พอใช๎

ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวนของกิจกรรม/โครงการที่
จานวนของกิจกรรม/โครงการที่
ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎ ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎
ในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น และ ในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น และ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
4 โครงการ
8 โครงการ

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา

ดี

ข๎อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพอยํางเป็นระบบและสอดคล๎องกับ
แผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร๎อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริม
ความรู๎ในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชนตํองบดาเนินการ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให๎บริการวิชาชีพ
และสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน จึงประชุมครูผู๎สอน และผู๎เรียนที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันวางแผนการใช๎
งบประมาณให๎สอดคล๎องกับกิจกรรม/โครงการ เชํน โครงการศูนย๑ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (Fixit Center) และ
โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น เป็นต๎น
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การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ตลอดปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางชํางกํอสร๎าง ได๎ใช๎งบประมาณเพื่อดาเนินการให๎
บรรลุวัตถุประสงค๑ของโครงการศูนย๑ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (FIX IT) และ โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น
เชํน การซํอมแซมบ๎านเรือนผู๎ประสบภัยน้าทํวม เป็นต๎น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. งบประมาณที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชํางกํอสร๎างใช๎จริง
2. งบประมาณที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชํางกํอสร๎างได๎รับจากต๎นสังกัด ไมํรวมงบลงทุน
3. งบประมาณที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชํางกํอสร๎างได๎รับจากหนํวยงานอื่นไมํรวมงบลงทุน
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของงบประมาณที่ใช๎จริงในการดาเนินการตํองบดาเนินการ ไมํรวมงบลงทุน
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มากกวําร๎อยละ 0.20
ร๎อยละ 0.11 – 0.20
น๎อยกวําร๎อยละ 0.11
ตารางแสดงรายการงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ปี 2554
จานวนและแหลํงที่มาของงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
จานวน งปม.
แหลํง งปม.
โครงการศูนย๑ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (Fixit Center)
16,000
สานักงานการอาชีวศึกษา
โครงการลานกีฬา (โรงเรียนบ๎านแมํป๋าม)
13,500
ปูนซีเมนต๑นครหลวง
โครงการบูรณปฏิสังขรณ๑กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
สารวจพื้นที่คํายลูกเสือสุเทพ
โครงการซํอมแซมอาคารไม๎เกําแกํอายุ 80 ปี
18,000
มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง
เชียงใหมํ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจาปี 2555
69,868
1.เงินบริจาคห๎างร๎านตํางๆ
ณ ศูนย๑เด็กเล็ก บ๎านมํอนยะ ต.แมํวิน อ.แมํวาง
2. เงินบริจาคจากผู๎ปกครอง
จ.เชียงใหมํ
3. งบประมาณแผนกกํอสร๎าง
ประเมินราคาศูนย๑บริการยามาฮํา แผนกวิชาชํางยนต๑
โครงการรื้อถอนอาคารโรงเรียนบ๎านขี้เหล็กหลวง
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด
117,368
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ผลการดาเนินงาน แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎ใช๎งบประมาณจริงจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ ในการ
ดาเนินการกิจกรรม/โครงการที่ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น และ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนเป็นจานวนเงิน ส117,368.00 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 0.12 ตํองบดาเนินการทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ ( 96,434,129.00 บาท ไมํรวมงบ
ลงทุน ซึ่งคิดจากงบดาเนินการของ ปลายปี งปม. 2553 + ต๎นปี งปม. 2554)
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 34 อยูํในระดับ
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
งบประมาณ
ร๎อยละ
362,300.00
0.61

ดี  พอใช๎

ปีการศึกษา 2554
งบประมาณ
ร๎อยละ
117,368.00
0.12

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
พอใช๎

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2554
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบํงชี้
ข๎อมูล
ประเมิน ดี พอใช๎ ปรับปรุง
33. จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่
จานวน
ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนา
8

ชุมชนและท๎องถิ่น กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ
โครงการ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
34. ร๎อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ให๎บริการวิชาชีพและสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนา
ร้อยละ
ชุมชนและท๎องถิ่น กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ

0.12
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตํอ
งบดาเนินการ
ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 จานวน 2 ตัวบํงชี้ ปรากฏวํา
ผลการประเมินตัวบํงชี้มีคุณภาพระดับ ดี จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคําร๎อยละ 50.00
ผลการประเมินตัวบํงชี้มีคุณภาพระดับ พอใช้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคําร๎อยละ 50.00
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 อยูํในระดับ  ดี

พอใช๎

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2553 ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2554
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
1. มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 33


2. มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 34


มาตรฐาน/ตัวบํงชี้

ผลการ
พัฒนา
ดี

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ข๎อกาหนดที่
5.1 สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการสร๎างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และ
โครงงานที่นาไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และโครงงาน ที่นาไปใช๎ประโยชน๑ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท๎องถิ่น และ
ประเทศ ซึ่งนาไปสูํการแขํงขันในระดับชาติ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง จัดให๎มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการของครูผู๎สอนของแผนกวิชา
โดยเน๎นย้าให๎ครูผู๎สอนได๎ชํวยกันกระตุ๎น สนับสนุน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกระดับชั้นทุกชั้นปี ได๎มีโอกาสนา
ความรู๎ และทักษะทางด๎านการกํอสร๎าง ทุกรายวิชา มาประยุกต๑หรือสร๎างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย
และโครงงาน ตําง ๆ ไมํจาเพาะที่เป็นรายวิชาโครงการ (Project) เพียงวิชาเดียว
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ในปีการศึกษา 2554 ครูผู๎สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา สอดแทรก
การฝึกทักษะให๎กับผู๎เรียนได๎สามารถปฏิบัติงานในการสร๎างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และโครงงาน
ที่เหมาะสมเป็นไปตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละคน แตํละกลุํมสํงเสริม และสนับสนุน ให๎ครูผู๎สอน และ
ผู๎เรียน มีโอกาสเผยแพรํผลงานได๎ในรูปแบบที่หลากหลาย เชํน การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ งาน
นิทรรศการอุตสาหกรรมตําง ๆ ทั้งระดับภาค และระดับชาติ เป็นต๎น
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนสาขาวิชา/สาขางาน แตํละหลักสูตรที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาชํางกํอสร๎างเปิดสอน
2. จานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผู๎จัดทา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และ
โครงงาน ที่เป็นประโยชน๑ในการพัฒนาการเรียนการสอนแตํละหลักสูตรตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน
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3. จานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผู๎จัดทา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และ
โครงงาน ที่เป็นประโยชน๑ในการประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท๎องถิ่น และ
ประเทศ
4. จานวนสาขางานที่จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และโครงงาน ที่เป็นประโยชน๑ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท๎องถิ่น และประเทศ
ซึ่งนาไปสูํการแขํงขันระดับชาติ
4.1 ระดับ ปวช. อยํางน๎อย 1 เรื่อง/ปีการศึกษา
4.2 ระดับ ปวส. อยํางน๎อย 4 เรื่อง/ปีการศึกษา
5. ร๎อยละของสาขาวิชา / สาขางาน ที่จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย โครงงาน ที่เป็น
ประโยชน๑ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน หรือการ
ประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท๎องถิ่น และประเทศ ซึ่งนาไปสูํการแขํงขัน
ระดับชาติ
ตารางแสดงจานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ปีการศึกษา 2554
จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และโครงงาน
รวมจานวน
สาขางาน
ผลงาน
โครงงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย
ทั้งสิ้น
(Project)
1. การกํอสร๎าง
12
12
(ระดับ ปวช.)
2. เทคนิคการกํอสร๎าง
11
3
14
(ระดับ ปวส.)
รวม
11
3
12
26
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของสาขางาน ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย
และโครงงาน
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ตั้งแตํ 3 ชิ้น ขึ้นไป

พอใช้
2 ชิ้น

ปรับปรุง
1 ชิ้น หรือน๎อยกวํา
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ในปีการศึกษา 2554 ผู๎เรียนของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ทั้ง 2 สาขางาน คิดเป็นคํา ร้อยละ 100 ได๎
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และโครงงาน ที่เป็นไปตามกระบวนวิชาตามหลักสูตร ระดับ ปวช.
และ ปวส. สามารถจาแนกตามระดับการศึกษาดังตํอไปนี้
1. ระดับ ปวช. ผลงานในลักษณะของโครงงาน ตามกระบวนวิชาโครงงานตามหลักสูตรรายวิชา
โครงการ (Project) จานวน 12 โครงงาน
2. ระดับ ปวส. มีการจัดทาโครงการ จานวน 14 เรื่อง ตามกระบวนวิชาโครงงานของหลักสูตร
รายวิชาโครงการ (Project) จานวน 14 เรื่อง รวมเป็นผลงานของระดับ ปวส. ทั้งสิ้น 14 เรื่อง
ดังนั้นผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 35 อยูํในระดับ  ดี

พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ระดับ
ปวช.
ปวส.
รวม

ปีการศึกษา 2553
จานวน
ร๎อยละ
12
60
8
40
20
100

ปีการศึกษา 2554
จานวน
ร๎อยละ
12
46
14
54
26
100

ผลการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน๑ทางวิชาชีพและ/หรือได๎รับการ
เผยแพรํระดับชาติ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง จัดให๎มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการของครูผู๎สอนของแผนกวิชา
โดยเน๎นย้าให๎ครูผู๎สอนได๎ชํวยกันกระตุ๎น สนับสนุน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกระดับชั้นทุกชั้นปี ได๎มีโอกาสนา
ความรู๎ และทักษะทางด๎านการกํอสร๎าง ทุกรายวิชา มาประยุกต๑หรือสร๎างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย
และโครงงาน ตําง ๆ ไมํจาเพาะที่เป็นรายวิชาโครงการ (Project) เพียงวิชาเดียว
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ในปีการศึกษา 2554 ครูผู๎สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา สอดแทรก
การฝึกทักษะให๎กับผู๎เรียนได๎สามารถปฏิบัติงานในการสร๎างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และโครงงาน
ที่เหมาะสมเป็นไปตามศักยภาพของผู๎เรียนแตํละคน แตํละกลุํมสํงเสริม และสนับสนุน ให๎ครูผู๎สอน และ
ผู๎เรียน มีโอกาสเผยแพรํผลงานได๎ในรูปแบบที่หลากหลาย เชํน การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ งาน
นิทรรศการอุตสาหกรรมตําง ๆ ทั้งระดับภาค และระดับชาติ เป็นต๎น
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย โครงงานที่เป็นประโยชน๑ทางวิชาชีพ
2. จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย โครงงาน ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน๑ทางวิชาชีพ และ/หรือ ได๎รับการ
เผยแพรํระดับชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ตั้งแตํ 3 ชิ้น ขึ้นไป
2 ชิ้น
1 ชิ้น หรือน๎อยกวํา
ตารางแสดงจานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน๑ทางวิชาชีพ และ
ได๎รับการเผยแพรํระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2554
ชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย โครงงาน
จานวน ลักษณะงาน
การเผยแพรํระดับชาติ
แบบจาลองบ๎านรํมเย็น
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านพฤกษา
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านรุํงเรือง
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านโชควารี
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านเดอะลากูน
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านศิริพร
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านกาญจน๑กนก
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านกลางเมือง
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านโฮมอินทาวน๑
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านสมหวัง
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านเดอะเรสซิเดนซ๑
1
โครงงาน
ไมํมี
แบบจาลองบ๎านพรสวรรค๑
1
โครงงาน
ไมํมี
เครื่องโมํปูนฉาบโดยใช๎จักรยาน
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
การทดสอบกาลังอัดของคอนกรีตจากกากมะพร๎าว
1
วิจัย
ไมํมี
การทดสอบกาลังอัดของคอนกรีตจากเมล็ดพืช
1
วิจัย
ไมํมี
ขวานบิน
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
สุขภัณฑ๑เพื่อคนพิการ
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
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ชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย โครงงาน
จานวน ลักษณะงาน
การเผยแพรํระดับชาติ
ไม๎สต๏าฟเรืองแสง
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
ลูกกลิ้งทาสีอัตโนมัติแบบปรับระดับ
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
โมํลูกขํางพลังจักรยาน
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
โครงถักไม๎เลื่อนได๎
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
โครงการทรัสไม๎ไผํ
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
สะพานกระดาษ
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
โครงสร๎างแบบอาร๑ท
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
สื่อวีดีทัศน๑การเรียนการสอนวิชาคอนกรีต
1
วิจัย
ไมํมี
เทคโนโลยี
คลิปล็อคตะแกรงเหล็ก
1
สิ่งประดิษฐ๑
ไมํมี
รวมจานวน
26
เพราะฉะนั้น ผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้ที่
36 นี้ แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎มีการจัดทา
สิ่งประดิษฐ๑ และผลงานวิจัย โดยผู๎เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จานวน
12 ชิ้นและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 14 ชิ้น ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ๑ และผลงานวิจัยที่มีประโยชน๑ทาง
วิชาชีพ แตํไมํได๎แผยแพรํในระดับชาติซึ่งที่ได๎เผยแพรํนั้นเป็นเพียงการเผยแพรํในระดับวิทยาลัยในวัน
วิชาการที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเทํานั้น
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 36 อยูํในระดับ ดี
พอใช๎  ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑
จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑
งานวิจัย โครงงาน ที่ได๎รับการ
งานวิจัย โครงงาน ที่ได๎รับการ
ผลการพัฒนา
เผยแพรํระดับ ชาติ ปีการศึกษา 2553 เผยแพรํระดับชาติ ปีการศึกษา 2554
ไมํมี
ไมํมี
ปรับปรุง
ข๎อกาหนดที่
5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร๎าง พัฒนา และเผยแพรํนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑
งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร๎อยละของงบประมาณที่ใช๎ในการสร๎าง พัฒนา และเผยแพรํนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑
งานวิจัย และโครงงานตํองบดาเนินการ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับงบประมาณสนับสนุนในการสร๎าง
พัฒนา และเผยแพรํนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และโครงงาน ตามจานวนงบประมาณที่ได๎วางแผนขอ
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จัดสรรไปยังงานแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ และงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ จึงได๎มอบหมายให๎ครูผู๎สอนที่รับผิดชอบในวิชาโครงงาน สิ่งประดิษฐ๑ และ
งานวิจัย รับไปดาเนินการวางแผนและควบคุมการใช๎งบประมาณดังกลําวให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ครูผู๎สอนที่รับผิดชอบในวิชาโครงงาน สิ่งประดิษฐ๑ และงานวิจัย ดาเนินการบริหาร
งบประมาณที่ได๎รับ โดยการคัดเลือกโครงงาน สิ่งประดิษฐ๑ และงานวิจัยที่ผู๎เรียนเสนอ ซึ่งในปีการศึกษา
2554 ได๎พิจารณาตัดสินสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) ให๎ทั้งหมด 26 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
56,600.00 บาท และงบประมาณสาหรับงานวิจัย เป็นเงิน 5,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,600.00 บาท
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. งบประมาณทั้งหมดที่สาขาวิชา/สาขางานได๎รับจากสถานศึกษา
2. งบประมาณที่สถานศึกษาได๎รับจากหนํวยงานอื่น
3. งบประมาณที่ใช๎ในการสร๎าง พัฒนา และเผยแพรํนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และโครงงาน
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของงบประมาณที่ใช๎จริงในการดาเนินการตํองบประมาณทั้งหมด ยกเว๎นงบลงทุน
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 1.00

พอใช้
ร๎อยละ 0.50 – 1.00

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 0.50

ในปีการศึกษา
2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการสร๎าง
พัฒนา และเผยแพรํนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และโครงงาน จากการพิจารณาของงานวิจัยพัฒนาและ
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 61,600.00 บาท
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 37 อยูํในระดับ  ดี
ผลการพัฒนา
ปีการศึกษา 2553
งบประมาณ
ร๎อยละ
18,866
0.7

พอใช๎

ปีการศึกษา 2554
งบประมาณ
ร๎อยละ
61,600.00
1.4

ปรับปรุง
ผลการ
พัฒนา
ดี
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ข๎อกาหนดที่
5.3 จัดการเผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับการสร๎างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย
และโครงงานที่นาไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและชํองทางการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑
งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง จัดประชุมครูผู๎สอนรํวมกันพิจารณาและหา
แนวทางในการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ โดยมอบให๎ทีมครูผู๎สอนที่ทาหน๎าที่งานประชาสัมพันธ๑ของ
แผนกเป็นเจ๎าภาพในการกาหนดวิธีการและชํองทางในการเผยแพรํผลงานทางวิชาการของแผนกวิชาฯ
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ครูผู๎สอนที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ๑ของแผนกวิชาฯ ดาเนินการรํวมกับงานศูนย๑
ข๎อมูล และงานประชาสัมพันธ๑ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของแผนกวิชา
ชํางกํอสร๎าง ให๎เป็นชํองทางแรกในการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ สามารถ Link ในระบบอินเตอร๑เน็ตเข๎าสูํ
Website ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ และสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาได๎
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนชํองทางของการเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และ
โครงงาน
2. จานวนครั้งของการเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และ
โครงงาน ในแตํละชํองทาง
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ระดับชั้น

ตารางจานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ปีการศึกษา 2554
จานวน/ประเภท
ลักษณะการ
เผยแพรํ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย
โครงงาน

ปวช.

-

-

-

12

ปวส.

-

11

3

-

1.จัดนิทรรศการ
2.เผยแพรํทางเวป
ไซด๑แผนกวิชา ฯ
1.จัดนิทรรศการ
2.เผยแพรํทางเวป
ไซด๑แผนกวิชา ฯ

จานวนครั้ง
ของการ
เผยแพรํ
2

รวม

4

ข้อมูลประกอบการตัดสิน
จานวนครั้งและจานวนชํองทางของการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑
งานวิจัย และโครงงาน
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวํา 4 ครั้งและ 4
ชํองทาง/ผลงาน หรือมากกวํา

พอใช้
2 – 3 ครั้ง และ
2 – 3 ชํองทาง/ผลงาน

ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 38 อยูํในระดับ  ดี

ปรับปรุง
1 ครั้ง และ 1 ชํองทาง/ผลงาน
หรือน๎อยกวํา
พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ประเภทข๎อมูลขําวสาร
สิ่งประดิษฐ๑ / งานวิจัย

จานวนครั้ง
ของการเผยแพรํ
ปีการศึกษา 2553
2

2

จานวนครั้ง
ของการเผยแพรํ
ปีการศึกษา 2554
4

ผลการพัฒนา
ดี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2554
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบํงชี้
ประเมิน
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
35. จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และ
โครงงาน ที่นาไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาการ
จานวน
เรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือ

26 เรื่อง
การพัฒนาชุมชน ท๎องถิ่น และประเทศ ซึ่งนา
ไปสูํการแขํงขันในระดับชาติ
36. จานวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย โครงงาน
ที่มีประโยชน๑ทางวิชาชีพและ/หรือได๎รับการ
ไมํมี

เผยแพรํระดับชาติ
37. ร๎อยละของงบประมาณที่ใช๎ในการสร๎าง พัฒนา
ร๎อยละ
และเผยแพรํนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และ

1.4
โครงงานตํองบดาเนินการ
38. จานวนครั้งและชํองทางการเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร จานวน
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานวิจัย และ
4 ครั้ง

โครงงานที่นาไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการ
2
สอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ชํองทาง

ข๎อมูล
อ๎างอิง

ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 5 จานวน 4 ตัวบํงชี้ ปรากฏวํา
1. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ ดี
มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคําร๎อยละ 75.00
2. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ พอใช้ มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคําร๎อยละ 25.00
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5 อยูํในระดับ  ดี

พอใช๎

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
มาตรฐาน/ตัวบํงชี้
1. มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 35
2. มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 36
3. มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 37
4. มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 38

ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2553 ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2554
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง









ผลการ
พัฒนา
ดี
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข๎อกาหนดที่
6.1 ใช๎ภาวะผู๎นาและการมีวิสัยทัศน๑ของผู๎บริหารในการผสมผสานความรํวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหนํวยงาน หรือบุคคลภายนอกให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู๎บริหารที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑และการมี
สํวนรํวมของประชาคมอาชีวศึกษาด๎วยความโปรํงใส ตรวจสอบได๎
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ระบบการบริหารงานในแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง เป็นการบริหารงานแบบมีสํวนรํวม โดย
บุคลากรทุกคนที่เป็นครูผู๎สอน (ข๎าราชการประจา/ครูจ๎างสอน) ผู๎ปกครอง ผู๎เรียน และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ๆ โดยมีการจัดแผนภูมิการบริหารงานภายในแผนกวิชา แบํงภาระงานให๎ทุกคนได๎รับผิดชอบ ออกแบบ
และจัดเตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจตํอการบริหารงานภายใน ให๎ครูผู๎สอน ผู๎ปกครอง ผู๎เรียน และ
บุคคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ได๎รํวมกันประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2554
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง จัดให๎มีการประชุม สัมมนา เพื่อปรึกษาหารือ แก๎ปัญหาที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด๎านวัสดุฝึก ภาระงานที่ทุกคนรับผิดชอบตาม
แผนภูมิการบริหารภายในแผนกวิชาชํางกํอสร๎างมีการนาแผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหมํ และผลรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2554 มาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน รํวมกันพิจารณาวางแผนในการพัฒนาครูผู๎สอน และผู๎เรียน ให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบได๎ตลอดเวลา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู๎บริหาร (หัวหน๎าแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง) พิจารณาจาก
1. การกระจายอานาจในการบริหารฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางาน/งาน
2. การใช๎สถานศึกษาเป็นศูนย๑กลางในการกาหนดจุดมุํงหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผนจัด
การศึกษาของตนเอง
3. การมีสํวนรํวม และการให๎ความรํวมมือของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย ในการบริหารการ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา
4. การพึ่งตนเอง ที่เน๎นให๎สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอานาจหน๎าที่รับผิดชอบการ
ดาเนินงานตามความพร๎อมและสถานการณ๑ของสถานศึกษา
5. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความรํวมมือ ความชํวยเหลือด๎านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมํ ๆ
6. ความสามารถในการปรับใช๎การบริหาร ตามสถานการณ๑ที่นาไปสูํผลสัมฤทธิ์ได๎อยํางตํอเนื่อง
และหลากหลาย
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7. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค๑กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการ
พัฒนาไปสูํองค๑กรการเรียนรู๎
8. การตรวจสอบและถํวงดุล โดยต๎นสังกัดกาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน และมีหนํวยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู๎บริหารที่มีคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ครบ 8 ข๎อ
6 – 7 ข๎อ

ปรับปรุง
น๎อยกวํา 6 ข๎อ

ซึ่งระดับคุณภาพการบริหารงานของผู๎บริหารที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑และการมีสํวนรํวม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ด๎วยความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยพิจารณาตามองค๑ประกอบทั้ง 8 ข๎อ
พบวํา แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ได๎ดาเนินการทั้งสิ้น 8 ข๎อ คือ ข๎อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 และข๎อ 8
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 39 อยูํในระดับ  ดี
ผลการพัฒนา
จานวนองค๑ประกอบที่เป็นระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ
ผู๎บริหาร ปีการศึกษา 2553
8 ข๎อ

พอใช๎

จานวนองค๑ประกอบที่เป็นระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ
ผู๎บริหาร ปีการศึกษา 2554
8 ข๎อ

ปรับปรุง

ผลการพัฒนา
ดี

ข๎อกาหนดที่
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 40 ร๎อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชากํอสร๎างที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
ในระหวํางปีการศึกษา 2554 จานวนครูผู๎สอนของแผนกวิชาฯ มีการเปลี่ยนจานวน
เนื่องจากมีการปรับแผนการเรียน ดังนั้นจานวนครูผู๎สอนในภาคเรียนที่ 1 มีจานวน 13 คน สํวนในภาคเรียน
ที่ 2 มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น 14 คน
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การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ครูผู๎สอนทุกคน ซึ่งเป็นข๎าราชการครู 8 คน เป็นครูผู๎สอนอัตราจ๎างชั่วคราว 6 คน เป็นผู๎ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 14 คน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จานวนครูทั้งหมดในสาขาวิชา/สาขางาน
2. จานวนครูที่ได๎รับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต
3. จานวนครูที่ผํานการประเมินตามข๎อบังคับคุรุสภาวําด๎วย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา
ตารางแสดงจานวนและคําร๎อยละของบุคคลากรในแผนกวิชาชํางกํอสร๎างที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
จานวนครูที่ผําน
การประเมิน
จานวน จานวนบุคลากรที่
มาตรฐานวิชาชีพ
สาขางาน
บุคลากร ได๎รับใบประกอบ คิดเป็นร๎อยละ
และจรรยาบรรณ
ทั้งหมด
วิชาชีพครู
ของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548
1. การกํอสร๎าง

14 คน
14 คน
100
2. เทคนิคการกํอสร๎าง

หมายเหตุ  หมายถึง ยังไมํได๎รับการประเมิน
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ร๎อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มากกวําร๎อยละ 90

พอใช้
ร๎อยละ 85 – 90

ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 40 อยูํในระดับ 

ปรับปรุง
น๎อยกวําร๎อยละ 85
ดี

พอใช๎

ปรับปรุง
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ผลการพัฒนา
จานวนและคําร๎อยละของบุคลากรใน จานวนและคําร๎อยละของบุคลากรใน
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ที่สามารถ
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม
วิชาชีพได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
จานวน
ร๎อยละ
จานวน
ร๎อยละ
13
100
14
100

ผลการพัฒนา

ดี

ข๎อกาหนดที่
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู๎เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยําง
เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู๎ของ (สถานศึกษา)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มี Webpage ที่อยูํภายใต๎การดูแลของระบบ Website ของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ โดยมีชื่อ http://building.cmtc.ac.th/main โดยมอบหมายให๎ครูผู๎สอนที่ทาหน๎าที่
ประชาสัมพันธ๑แผนกวิชาฯ เป็นผู๎ดูแลระบบ ควบคูํกับผู๎ดูแลระบบของวิทยาลัยฯ
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ครูผู๎สอนทุกคนจะเผยแพรํข๎อมูลทางวิชาการ หรือจะทา e-Book, e-Learning หรือสร๎าง
Webboard หรือ Facebook สาหรับการเรียนการสอนเพื่อโต๎ตอบกับผู๎เรียนได๎ตลอดเวลา ในกระบวนการ
บริหารงานภายในแผนกวิชาฯ มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู๎ให๎เป็นปัจจุบันอยําง
ตํอเนื่อง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู๎ พิจารณาจากองค๑ประกอบดังนี้
1. มีข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการข๎อมูลที่เหมาะสม และมีผู๎รับผิดชอบ
3. มีระบบฐานข๎อมูลทั้งหมดที่ประสานกันเป็นเครือขํายของสถานศึกษา
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข๎อมูล
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข๎อมูลอยํางตํอเนื่อง
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ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู๎
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
ปฏิบัติข๎อ 1 – ข๎อ 4 หรือ
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ข๎อ

พอใช้
ปฏิบัติข๎อ 1 – ข๎อ 3

ปรับปรุง
ปฏิบัติข๎อ 1 – ข๎อ 2 หรือ
ไมํได๎ดาเนินการ

ซึ่งแผนกวิชาชํางกํอสร๎างได๎ดาเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู๎ของแผนกวิชาฯ
ครบตามองค๑ประกอบที่กาหนดให๎ จานวน 4 ข๎อ
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 41 อยูํในระดับ  ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
จานวนองค๑ประกอบของระดับ
จานวนองค๑ประกอบของระดับ
คุณภาพในการจัดระบบสารสนเทศ
คุณภาพในการจัดระบบสารสนเทศ
ผลการพัฒนา
และการจัดการความรู๎ของแผนกวิชา
และการจัดการความรู๎ของแผนกวิชา
ชชํางกํอสร๎าง ปีการศึกษา 2553
ชํางกํอสร๎าง ปีการศึกษา 2554
ปฏิบัติข๎อ 1 – ข๎อ 3
ปฏิบัติข๎อ 1 –3 และ ข๎อ 4
ดี
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2554
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบํงชี้
ประเมิน
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
39. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู๎บริหารที่
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑และการมีสํวนรํวม
8 ข๎อ

ของประชาคมอาชีวศึกษาด๎วยความโปรํงใส
ตรวจสอบได๎
40. ร๎อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชา
ร๎อยละ
กํอสร๎างที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

100
มาตรฐานวิชาชีพได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม
41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ
การจัดการความรู๎ของ (สถานศึกษา) แผนกวิชา
4 ข๎อ

กํอสร๎าง

ข๎อมูล
อ๎างอิง
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ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 6 จานวน 3 ตัวบํงชี้ ปรากฏวํา
1. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ ดี มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคําร๎อยละ 100
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6 อยูํในระดับ  ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
ผลการพัฒนา
ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2553 ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2554
มาตรฐาน/ตัวบํงชี้
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
1. มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 39


2. มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 40


3. มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 41



ผลการ
พัฒนา
ดี

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ข๎อกาหนดที่
7 สถานศึกษาควรจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบแกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ)
อยํางตํอเนื่อง
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
หัวหน๎าแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง กาหนดโครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพภายใน
แผนกวิชาชํางชํางกํอสร๎าง ประจาปีการศึกษา 2554 ณ ห๎องประชุมแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง เพื่อให๎ครูผู๎สอน
ทุกคนได๎ทบทวนความรู๎ความเข๎าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษา ( 7 มาตรฐาน 43 ตัวบํงชี้) และก๎าวไปสูํการ
ทารายงาน SSR รายบุคคล
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ครูผู๎สอนทุกคนเข๎ารํวมการประชุมสัมมนาตามโครงการ แตํละคนต๎องรับผิดชอบตัวบํงชี้
ใน 43 ตัวบํงชี้ ของ 7 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พร๎อมทั้งนาไปประยุกต๑เพื่อกาหนดเป็น SSR ของแตํละคน
นอกจากนั้นครูผู๎สอนทุกคนต๎องพยายามใช๎ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของแผนกวิชาฯ มาใช๎เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพตํอไป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก
1. คูํมือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปี

123
3. ข๎อมูลหลักฐานการตอบสนองข๎อคิดเห็น ข๎อร๎องเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง)
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
มีการปฏิบัติครบทั้ง 4 ข๎อ

พอใช้
ปฏิบัติข๎อ 1 – ข๎อ 3

ปรับปรุง
ปฏิบัติข๎อ 1 – ข๎อ 2 หรือ
ไมํได๎ดาเนินการ

ในปีการศึกษา 2554 ครูผู๎สอนของแผนกวิชาชํางกํอสร๎างทุกคนได๎รับเอกสารคูํมือ ตัวบํงชี้และ
เกณฑ๑การประเมินคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม ( 7 มาตรฐาน 43 ตัวบํงชี้) คนละ 1 เลํม
ได๎รํวมกันจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2554 โดยนาผลการประเมินภายในของ
คณะกรรมการประเมินของ อศจ. ลาพูน และนาข๎อคิดเห็น หรือข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถามจากผู๎เรียน มา
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ดังนั้น ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ของปีการศึกษา
2554 สามารถปฏิบัติได๎ครบทั้ง 4 ข๎อ
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 42 อยูํในระดับ  ดี

พอใช๎

ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P)
แผนกวิชาชํางกํอสร๎าง มอบหมายให๎ครูผู๎สอนที่รับผิดชอบตัวบํงชี้ตําง ๆ ใน 7 มาตรฐาน
43 ตัวบํงชี้ ได๎ศึกษาวิธีการเก็บข๎อมูล แหลํงของข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล จากเอกสารคูํมือการประเมิน
คุณภาพภายใน และให๎กาหนดระยะเวลาในการจัดทา CDS รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลใน
แตํละตัวบํงชี้
การดาเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D)
ครูผู๎สอนทุกคนออกแบบ และจัดทาเครื่องมือ แบบสอบถาม สาหรับจัดเก็บข๎อมูลตาม
ลักษณะตัวบํงชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูลให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ในคูํมือการประเมินคุณภาพ
ภายใน จัดสํงข๎อมูลให๎ครูผู๎สอนที่ทาหน๎าที่รวบรวม นามาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2554
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาไปใช้ (A)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตํอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนาผลการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงการบริหารให๎ได๎มาตรฐาน และจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
3. มีการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
หรือการเป็นแหลํงอ๎างอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎สูงขึ้น
ข้อมูลประกอบการตัดสิน
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ปฏิบัติครบทั้ง 3 ข๎อ
ปฏิบัติข๎อ 1 และ ข๎อ 2
ปฏิบัติข๎อ 1 เพียงข๎อเดียว
ดังนั้น ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชาชํางกํอสร๎าง ปีการศึกษา
สามารถปฏิบัติได๎ทั้ง 3 ข๎อ
ผลการประเมินคุณภาพตัวบํงชี้ที่ 43 อยูํในระดับ  ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2554
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบํงชี้
ประเมิน
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
ปฏิบัติได๎
42. ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
ครบ
กํอให๎เกิดการพัฒนาสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ)

4 ข๎อ
อยํางตํอเนื่อง
43. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ปฏิบัติได๎

3 ข๎อ
ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 6 จานวน 3 ตัวบํงชี้ ปรากฏวํา
1. ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพระดับ ดี มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคําร๎อยละ 100

2554

ข๎อมูล
อ๎างอิง
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ผลการพัฒนา
ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2553 ระดับคุณภาพปีการศึกษา 2554
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
ดี
พอใช๎ ปรับปรุง
1. มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 42


2. มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 43


มาตรฐาน/ตัวบํงชี้

ผลการ
พัฒนา
ดี

