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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



คํานํา 
 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment  Report )  ฉบับน้ี  จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาของแผนกวิชาโลหะการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ปีการศึกษา  2554  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตราที่  47  และ 48  และตามนโยบายการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการอาชี ว ศึกษาของสถานศึ กษา   สั ง กัดสํ า นักงานคณะกรรมการการอา ชีว ศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
 การประกันคุณภาพในแผนกวิชาโลหะการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้กําหนดมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาไว้  7  มาตรฐาน  43  ตัวบ่งช้ี  โดยใช้เครื่องมือที่คณะกรรมการสร้างขึ้นเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี  มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สรุปผลการประเมินเพ่ือหาจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของแผนกวิชาโลหะการ  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 แผนกวิชาโลหะการ  มุ่งหวังที่จะนําผลการประเมินตนเองในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาโลหะการ  เพ่ือจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 
 
 
                    แผนกวิชาโลหะการ 
                 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
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บทที่  1 
สภาพทั่วไป 

 

1. สาขาวิชา   โลหะการ         ต้ังอยู่ ณ ห้อง           -              อาคาร  แผนกวิชาโลหะ
การ 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน  053-217708 ต่อ 725 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บุคลากรทางการศึกษาเป็นครูผู้สอน จํานวนทั้งสิ้น  12  คน  จําแนกเป็นข้าราชการประจํา  
จํานวน   7  คน และเป็นครูพิเศษ อัตราจ้างช่ัวคราว จํานวน 4  คน  โดยในระหว่างปีการศึกษา 2554  มี
ข้าราชการประจําเกษียณอายุราชการจํานวน 1 คน (นายสมเกียรติ เงินกระโทก)  มีข้าราชการประจําช่วย
ราชการจํานวน 1 คน (นายนพดล  กํามะหย่ี) และนายสุริยา  สายใจดี  ครูอัตราจ้างเร่ิมทํางานภาคเรียนที่ 
2/2554 มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล วุฒิทางการศึกษา 
ตําแหนง   

ทางวิชาการ 
ตําแหนงตามหนาท่ี      
ท่ีไดรับมอบหมาย 

1 นายเศกศึก   ผ่องใส คอ.บ. (เช่ือมประสาน) 
ครูชํานาญการ

พิเศษ 
หัวหน้าแผนก 

2 นายอดิศร  มงคลประเสริฐ คอ.บ. (อุตสาหการ) ครูชํานาญการ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 

3 นายธนกฤต  มารังค์ คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ครูชํานาญการ

พิเศษ 
งานวิชาการ 

4 
นายสมเกียรติ  เงินกระโทก คอ.บ. (อุตสาหการเช่ือม

ประสาน) 
ครูชํานาญการ 

- 

 
ทางเขา 

ทางออก 

ถนนสิงหราช 

อาคารแผนกวิชาโลหะการ 



5 นายประยุทธ  ทับทิมศร ี คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ครูชํานาญการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ์

6 นายโสภณ   ทองสว่าง ปวส. เทคนิคโลหะ ครูชํานาญการ งานปกครอง 

7 นายชาญศักด์ิ   ชนันชนะ คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ครูชํานาญการ งานกิจกรรม 

8 นายนพดล   กาํมะหย่ี คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ครูชํานาญการ งานแนะแนว  
งานทวิภาคี 

9 นายพงศ์พัฒน์  มานุษยานนท ์ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ครูอัตราจ้าง งานกิจกรรม 
งานปกครอง 
งานทวิภาคี 

10 นายวีรพงษ์   พลอยงาม อษ.บ. เทคโนโลยีการเช่ือม ครูอัตราจ้าง งานซ่อมบํารุง  
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

งานแนะแนว 

11 นายอนิรุทธ์   พุดเที่ยง คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ครูอัตราจ้าง งานประกัน ,  
งานวิชาการ , งานพัสดุ , 

งานธุรการ 

12 นายสุริยา  สายใจดี คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ครูอัตราจ้าง งานพัสดุ , งานกิจกรรม 
, งานประกัน  

 
 

3. จํานวนพัสดุและครุภัณฑ์ภายในแผนกวิชาโลหะการ  ในปีการศึกษา  2554  ได้รับพัสดุและ 
ครุภัณฑ์เพิ่มอีก    1  รายการ  ดังต่อไปนี้  (รวมพัสดุและครุภัณฑ์ทั้งหมด มีจํานวน   140  รายการ)  

       (สํารวจเมื่อ 30  กันยายน 2554  แหล่งข้อมูล : เจ้าหน้าที่พัสดุประจําแผนกวิชาโลหะการ)  

ที่ รายการ จํานวน หมายเลขพัสดุ/ครุภัณฑ์ 

1 เคร่ืองเช่ือม Tig  Inverter  ขนาด  160 A 4  เคร่ือง  

    
 
 

4. วิสัยทัศน์ (VISION) ของแผนกวิชาโลหะการ 
ผลิตกําลังคนด้านทักษะงานเช่ือม และงานโลหะเพ่ือพัฒนาประเทศโดยได้มาตรฐานวิชาชีพตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5. พันธกิจ (MISSION) 

1)  ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพงานเช่ือมให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
  2)  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการฝึกงาน และประกอบอาชีพ 

3)  วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
  4)  ขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสู่ 



6. การวิเคราะห์ SWOT ของแผนกวิชาโลหะการ (พ.ศ. 2555 – 2558) 
    จุดแข็ง 

1. มีแผนผังโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ที่มอบหมาย 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาแผนก 

2. มีนโยบายในการร่วมมือและประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือร่วม
สนับสนุนการศึกษา 

3. การบริการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยส่งผลให้นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง 

4. นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพหรือเลือกศึกษาต่อในอัตราที่สูง
เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและตลาดแรงงาน 

5. ครู-อาจารย์และอาจารย์พิเศษของแผนกมีจาํนวนเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ครูอาจารย์ของแผนกเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  การผลิต
การพัฒนา   เครื่องจักรตามท่ีวิทยาลัยมอบหมายได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ที่ยอมรับ 

7. แผนกได้จัดทําแบบรายการโครงการฝึกตามรายวิชาและงบประมาณที่วิทยาลัย
ได้จัดสรรทําใหก้ารจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามโครงการฝึก 

8. แผนกได้มอบหมายหน้าที่ให้ครู-อาจารย์ในการปฏิบัติงานตามผังการบริหาร
ตลอดจนประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่าง  ๆ  ในการจัดสร้างหรือขอ
ความอนุเคราะห์ด้านอ่ืน  ๆ  ทําให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน 

9. บุคลากรของแผนกมีส่วนร่วมในการจัดแผนการเรียนและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของชุมชน 

 
จุดอ่อน 

1. ครู-อาจารย์ของแผนกปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามวิทยาลัยมอบหมายมากเกินไปทําให้
การเรียนการสอนไม่เต็มที่ 

2. ครู-อาจารย์บางส่วนขาดความสนใจในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

3. การจัดสรรงบประมาณการฝึกน้อยไม่เพียงพอในการจัดสรรตามรายวิชาทํา
ให้ผลการฝึกได้น้อยไม่เกิดความชํานาญ 

4. วัสดุครุภัณฑ์ชํารุดทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



5. วัสดุครุภัณฑ์มีจํานวนไม่เพียงพอและล้าสมัยไม่ทันเทคโนโลยีทําให้นักศึกษาที่
จบการศึกษาไม่คุ้นเคยและไม่สามารถทํางานเฉพาะด้านได้ 

6. การบริหารการจัดการด้านงบประมาณการฝึกแบ่งตามรายวิชาน้อยเกินไปไม่
สามารถจัดสรรให้เพียงพอต่อการฝึกให้เกิดทักษะจนชํานาญได้ 

7. ระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยไม่เป็นไปตามข้ันตอน ตามลําดับขั้น 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ผู้ปกครองและประชาชนร่วมอนุรักษ์ท้องถิ่นส่งผลให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ

นักเรียน 
2. ผู้ปกครองมีความเป็นห่วงติดตามสอบถามผลการเรียน สนใจทักษะวิชาชีพใน

การประกอบอาชีพส่งผลให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแผนก 

3. ชุมชนโดยรอบมีสถานประกอยการ โรงงานผลลิตจํานวนมากส่งผลให้นักศึกษา
มีโอกาสเข้าฝึกงานสภาพจริง เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

4. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลที่พัฒนาอยู่ตลอดส่งผลให้
บุคลากรของแผนกได้พัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยี 

5. เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงทําให้แผนกได้ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเตรียมการสอนและระบบสารสนเทศ 

6. ชุมชนโดยรอบมีสถานประกอบการที่เด่ียวของการกับเรียนการสอนของแผนก
ส่งผลให้นักเรียนเข้าทํางานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 

7. จากนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้แผนกได้ผลิตเคร่ืองจักรต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
โครงการสู่ชุมชนส่งผลใหค้รู – อาจารย์ได้คิดค้นวิจัยและนักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริง 
 

อุปสรรค 
1. ชุมชนรอบวิทยาลัยมีแหล่งอบายมุขส่งผลเสียต่อการเรียนการสอน 
2. ชุมชนมีรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกนัทําให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาสนับสนุนแผนก 
3. งบประมาณที่แผนกได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะของนักเรียนส่งผล

ในการจัดการเรียนการ 
 
 
 
 



7. แผนกวิชาโลหะการ  เปิดทาํการสอนในสาขางานต่าง ๆ ดังนี ้
7.1   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี  1  สาขางาน คอื สาขางานเช่ือมโลหะ 
7.2   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มี  1  สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคการเช่ือม

อุตสาหกรรม 
 

8. ข้อมูลผูเ้รียน ของแผนกวิชาโลหะการ ประจําปีการศึกษา 2554  จําแนกตามภาคเรียน             
8.1   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2554    (แหล่งข้อมลู  งานทะเบียน :  12  กันยายน 2554) 

จํานวนผู้เรียน 
สาขางาน ระดับช้ัน 

ชาย หญิง รวม 

ร้อยละ    
(ตามช้ันปี) 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 93 - 93 46.27 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 41 - 41 20.40 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 59 - 59 29.35 
งานเช่ือมโลหะ 

ปวช. ตกค้าง 8 - 8 3.98 

รวมระดับ ปวช. 201  201 100 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 24 - 24 55.81 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 19 - 19 44.19 
เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

ปวส. ตกค้าง - - - - 

รวมระดับ ปวส. ระบบปกติ 43 - 43 100 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 31 - 31 46.27 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 24 - 24 35.82 
เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม (ม.

6) ปวส. ตกค้าง 12 - 12 17.91 

รวมระดับ ปวส. ม. 6 67 - 67 100 

รวมทุกระดับชั้นป ี 311 - 311  

คิดเปน็คา่ร้อยละ (ตามเพศ) 100 0 100  
 
 

8.2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2554    (แหล่งข้อมลู  งานทะเบียน :  4  มกราคม 2555) 

จํานวนผู้เรียน 
สาขางาน ระดับช้ัน 

ชาย หญิง รวม 

ร้อยละ    
(ตามช้ันปี) 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 61 - 61 37.42 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 40 - 40 24.54 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 57 - 57 34.97 
งานเช่ือมโลหะ 

ปวช. ตกค้าง 5 - 5 3.07 

รวมระดับ ปวช. 163 - 163 100 



ปวส. ช้ันปีที่ 1 26 - 26 57.78 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 19 - 19  
เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

ปวส. ตกค้าง - - - - 

รวมระดับ ปวส. ระบบปกติ 45 - 45 100 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 27 - 27 45.76 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 23 - 23 38.98 
เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม (ม.

6) ปวส. ตกค้าง 9 - 9 15.26 

รวมระดับ ปวส. ม. 6 59  59 100 

รวมทุกระดับชั้นป ี 267 - 267  

คิดเปน็คา่ร้อยละ (ตามเพศ) 100 - 100  

 
9.  ข้อมูลบคุลากร แผนกวิชาโลหะการ ประจําปีการศกึษา 2554  (บุคลากร : 21 มีนาคม  2555) 

วุฒิการศึกษา 
ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

ระดับ ช่ือวุฒิ สาขาวิชาที่จบ 

1 นายเศกศึก   ผ่องใส คศ. 3 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เชื่อมประสาน 

2 นายอดิศร  มงคลประเสริฐ คศ. 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เชื่อมประสาน 

3 นายธนกฤต  มารังค์ คศ. 3 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 

4 นายประยุทธ  ทับทิมศร ี คศ. 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 

5 นายโสภณ   ทองสว่าง คศ. 2 ปวส ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคโลหะ 

6 นายชาญศักด์ิ   ชนันชนะ คศ. 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 

7 นายนพดล   กาํมะหย่ี คศ. 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 

8 นายพงศ์พัฒน์  มานุษยานนท์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศิป์ 

9 นายวีรพงษ์   พลอยงาม ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการเชื่อม 

10 นายอนิรุทธ์   พุดเที่ยง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 

11 นายสุริยา  สายใจดี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 
 
 
 
 



10. สภาพการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ หรืออ่ืน ๆ  ปีการศึกษา  2554  แผนกวิชาโลหะการ ได้มี
การพัฒนาบคุลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี ้
 

ประเภทการพฒันา 
ที่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 

วิชาชีพ การสอน 

 
20 พฤษภาคม 

2554 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

  

21-22 พฤษภาคม 
2554 

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดทําแผนการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

  

1 นายเศกศึก   ผ่องใส 

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  

 
20 พฤษภาคม 

2554 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

  

21-22 พฤษภาคม 
2554 

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดทําแผนการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

  

2 นายอดิศร  มงคลประเสริฐ 

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  



 
20 พฤษภาคม 

2554 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

  

21-22 พฤษภาคม 
2554 

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดทําแผนการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

  

3-6 ตุลาคม 2554 

อบรมสัมมนาโลหะวิทยางาน
เช่ือมและเทคโนโลยีการเช่ือม 
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสมีา  
จังหวัดนครราชสีมา 

  

3 นายธนกฤต  มารังค์ 

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  

 
20 พฤษภาคม 

2554 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

  

21-22 พฤษภาคม 
2554 

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดทําแผนการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

  

4 นายประยุทธ  ทับทิมศร ี

13 ธันวาคม 
2554 

 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  



 
20 พฤษภาคม 

2554 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

  

21-22 พฤษภาคม 
2554 

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดทําแผนการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

  

5 นายโสภณ   ทองสว่าง 

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  

16-20 พฤษภาคม 
2554 

 

อบรมทักษะงานเช่ือมโลหะแบบ 
TIG ณ วิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี 

  

21-22 พฤษภาคม 
2554 

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดทําแผนการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

  

6 นายชาญศักด์ิ   ชนันชนะ 

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  

16-20 พฤษภาคม 
2554 

 

อบรมทักษะงานเช่ือมโลหะแบบ 
TIG ณ วิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี 

  
7 นายนพดล   กาํมะหย่ี 

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 
 

  



 
 

20 พฤษภาคม 
2554 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

  

21-22 พฤษภาคม 
2554 

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดทําแผนการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

  

8 นายพงศ์พัฒน์  มานุษยานนท์ 

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  

 
20 พฤษภาคม 

2554 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

  

21-22 พฤษภาคม 
2554 

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดทําแผนการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

  

9 นายวีรพงษ์   พลอยงาม 

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  

10 นายอนิรุทธ์   พุดเที่ยง  
20 พฤษภาคม 

2554 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

  



21-22 พฤษภาคม 
2554 

อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดทําแผนการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

  

  

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  

25-28 
พฤศจิกายน 

2554 

อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ 
ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้
เบ้ืองต้น (R.B.T.C.)  และผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

  

11 นายสุริยา  สายใจดี 

13 ธันวาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

  

 
11.  การบริหารงบประมาณวัสดุฝึก ปีการศึกษา 2554 ในแผนกวิชาโลหะการ 

11.1 งบประมาณรายรับ ปลายปีงบประมาณ  2554  ถึงต้นปีงบประมาณ 2555 
หมายเหตุ  งบประมาณดําเนนิการคา่วัสดุฝกึทุกแผนกวิชา  ปีการศึกษา  2554  เท่ากับ 5,103,725 
บาท รวมกับงบประมาณเงนิเดือนข้าราชการประจํา จํานวน 7 คน เป็นเงิน 2,418,840 บาท และ
งบอุดหนนุคา่จ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน จํานวน 4 คน (11  เดือน) เปน็เงิน 432,960 บาท รวมเปน็
งบประมาณดาํเนนิการของแผนกวิชาโลหะการ เป็นเงนิรวมทั้งสิ้น 7,955,525 บาท  

 (แหล่งข้อมูล : แผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   ประจําปีงบประมาณ 2554 และ
ปีงบประมาณ 2555) 

รายการ 
จํานวนงบประมาณ (บาท) ค่าร้อยละต่อ

งบดําเนนิการ 

ภาคเรียนที่ 1  (ปลายปี งปม.2554) 231,550 2.91 

ภาคเรียนที่ 2  (ต้นปี งปม. 2555) 221,700 2.79 

รวม ( 7,955,525 )         453,250 5.70 
 

 
 



11.2 งบประมาณรายจ่าย ปลายปีงบประมาณ  2554  ถงึต้นปีงบประมาณ 2555 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) ร้อยละ  

1.  ค่าวัสดุฝึกรายวิชา  339,445 74.89 

2.  ค่าวัสดุสํานักงาน   113,805 25.11 

รวม 453,250 100 

 
12. เกียรติยศและชื่อเสียง ของแผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

ที่ ลักษณะผลงาน/การบริการ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ใหบ้ริการ หลักฐาน/เอกสาร 

- - - - - 

 
13. สถานประกอบการท่ีใหค้วามร่วมมือกับแผนกวิชาโลหะการ ประจําปีการศึกษา 2554  

             มีจํานวนรวมทั้งสิ้น    25    แห่ง  ดังต่อไปนี ้
 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 ร้านเล็กท่อไอเสีย 284/2 หมู่ที ่2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

2 ร้าน ซี.พี.การช่าง  208 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

3 โรงกลึงอานันต์การช่าง 63/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

4 อู่ช่างขวัญ 313 หมูท่ี่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

5 ร้านช่างหลุย 15 หมู่ที ่5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

6 ร้านเจริญโลหะแผ่น 52/5 หมูท่ี่ 3 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

7 ร้านสิทธิพลการช่าง ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

8 บริษัท ทรัพย์วีรวัฒน์ จํากัด 10/7 หมูท่ี่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.ช้างคลาน อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

9 ร้านสุรินทร์การช่าง 10/6 ถ.ช้างเผือก ซอย 4 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

10 ร้านรุ่งโรจน์อลูมิเนียม 43/4 ถ.บ้านแพะ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

11 ร้านเทอร์โบ ท่อไอเสีย 163-165 ถ.ราชดําเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

12 บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)จํากัด 11/1 ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

13 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยยนต์มอเตอร์เซลล ์ 160 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

14 ร้านแม่ปิงสแตนเลส 309/6 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

15 ร้านโฮมดีไซน์การช่าง 16 หมู่ที ่4 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 

16 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยงค์ สแตนเลส แอนด์ ดีไซน์ 137 หมูท่ี่ 1 ต.สันทรายน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

17 ร้านนิกร 126/2 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 



18 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประภาสการช่าง 22 หมู่ที ่4 ต.สะลวง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม ่

19 ร้าน ม.การช่าง 50 หมู่ที ่3 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

20 ร้านมณีการช่าง 161/93 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

21 ร้านบรรจงอลูมิเนียม 108/1 หมู่ที ่10 ต.สันโป่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

22 ร้านรุ่งนิรันดร์การช่าง 309 หมูท่ี่ 2 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.สันพระเนตร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 

23 บริษัท ช้างเผือกกิจการช่างวัสดุ จํากัด 198/1 หมู่ที ่5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

24 ร้านช้างเผือกกิจการช่าง 53/1 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

25 แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

วิธีดําเนินการและผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา  
 ข้อกําหนดท่ี 1  แผนกวิชาโลหะการควรจัดการพัฒนาผู้เรียน และผูส้ําเร็จการศึกษาตาม
ข้อกําหนด และตัวบ่งชี้ทัง้สิน้ 11  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้  
 ข้อกําหนดท่ี 1.1 ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผูเ้รยีนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นป ี
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (Plan : P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดประชุมเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือ
แสวงหาวิธีการที่จะให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มากที่สุดและทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. จัดเตรียมสื่อการสอน ตําราเรียน วัสดุฝึก เครื่องมือวัด
ทดสอบที่ใช้ประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละช้ันปี 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ (Do : D) รวมกับการตรวจสอบ (Check : C) 
  ครูผู้สอนทุกคนดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดทําใบงานของวิชาภาคปฏิบัติ
โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D จัดทํา สผ. 1 เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกตามใบ
งาน จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่รับผิดชอบ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเน้นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดในแผนการ
เรียนรู้ และโครงการสอน  ปรับแก้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือขัน้การนําไปปฏิบัติ (Action : A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละช้ันปี (ปวช. ปีที่ 1, 2 ,3 และ ปวส. ปีที่ 1, 2) ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ปีการศึกษา 2554 

2. จํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ แต่ละช้ันปีตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางาน 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ่านเกณฑ์พ้นสภาพ แต่ละหลักสูตรตามประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันปี 

 
 
 
 



ตารางแสดงข้อมูลจํานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2554 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ 
สาขางาน ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 61 33 54.10 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 40 27 67.50 งานเช่ือมโลหะ 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 57 52 91.23 

รวมระดับ ปวช. 158 112 70.89 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 26 25 96.15 เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม ปวส. ช้ันปีที่ 1 ม.6 27 25 92.59 

รวมระดับ ปวส. สายตรง 53 50 94.34 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 19 18 94.74 เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม  ปวส. ช้ันปีที่ 2 ม.6 23 17 73.91 

รวมระดับ ปวส. ม. 6 42 35 83.33 

รวมระดับ ปวส. ทุกประเภท 95 85 89.47 

รวมทุกระดับชั้น 253 197 77.87 
 

หมายเหตุ   แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคช ียงใหม่  มีนาคม 2555 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 74 ร้อยละ 60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
ดังน้ัน จํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพตามระเบียบกระทรวง 

ศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ในระดับ ปวช. จํานวน   112    คน คิดเป็นร้อยละ 
70.89  และในระดับ ปวส. จํานวน    85   คน คิดเป็นร้อยละ  89.47  รวมทั้ง 2 ระดับชั้น จํานวนทั้งสิ้น  
197  คน  คิดเป็นร้อยละ   77.87 
 

         ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 1 อยู่ในระดับ         ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
  
 
 
 
 
 



ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา 2554 ระดับช้ัน ปีการศึกษา
2553 

ปีการศึกษา 
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่ 1 65 61 32 49.23 33 54.10 

ปวช. ปีที่ 2 69 40 54 78.26 27 67.50 

ปวช. ปีที 3 44 57 38 86.36 52 91.23 

รวม ปวช. 178 158 124 69.66 112 70.89 

ปวส. ปีที่ 1 51 53 32 62.74 50 94.34 

ปวส. ปีที่ 2 30 42 27 90.00 35 83.33 

รวม ปวส. 81 95 59 72.83 85 89.47 

รวมทุกระดับ 259 253 183 70.65 197 77.87 

ดี  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผูเ้รยีนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
 ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ ยังไม่มีผู้เรยีนในระบบเทียบโอนผลการเรียนรู้ จึงไม่มี
ข้อมูลรายงานในตัวบ่งชี้นี ้  

ข้อกําหนดท่ี 1.2  ความรูค้วามเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถ
นํามาประยุกตใ์ช้ในงานอาชีพได้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผูเ้รยีนท่ีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ 
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์เน้ือหารายวิชาตามหลักสูตร 
ปวช. และ ปวส. ที่มีการปฏิบัติงานรวมอยู่ด้วย โดยเน้นให้มีการจัดทาํแผนการเรียนรู้ที่สามารถสอดแทรกให้
ผู้เรียนสามารถจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งลักษณะที่เป็นโครงงานย่อยตามความเหมาะสมของ
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือโครงงานที่เป็นการประมวลความรู้ทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติในรายวิชาโครงการ (Project) ของแต่ละหลักสูตร 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D) 
  ครูผู้สอนทุกคนดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดทําใบงานของวิชาภาคปฏิบัติ
โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D จัดทํา สผ. 1 เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกตามใบ
งาน จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันปี 
มีความสามารถประมวลความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติได้จัดทําผลงาน นวัตกรรม 



สิ่งประดิษฐ์ สาํหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. ปีที่ 3 และระดับ ปวส. ปีที่ 2  จะต้องต้ังทีมงานเพ่ือจัดทําผลงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ตามกระบวนการของรายวิชาโครงการ (Project)  
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดแต่ละช้ันปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผู้เรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ ผลผลิตของผู้เรียน และโครงงาน โครงการ

วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติงานและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปี 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน ในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปี 

 

ตารางแสดงข้อมูลจํานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่จัดทาํผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน 

ผู้เรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โครงงาน  ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 - - - 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 - - - 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 57 56 98.24 

รวมระดับ ปวช. 57 56 98.24 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 - - - 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 42 36 85.71 

รวมระดับ ปวส. 42 36 85.71 

รวมทั้งสิน้ 99 92 92.93 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ  60 
 

 เพราะฉะน้ัน ผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ เมื่อพิจารณาผู้เรียนทั้ง 2 ระดับช้ันรวมกัน  



มีผู้เรียนจํานวนทั้งสิ้น 92 คน จากทั้งหมด  99  คน ทีส่ามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ คิดเปน็ค่าร้อยละ  92.93 
 

                  ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 3 อยู่ในระดับ     ดี             พอใช้          ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 
ผู้เรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

โครงงาน   

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่ 1 - - - - - - 

ปวช. ปีที่ 2 - - - - - - 

ปวช. ปีที 3 44 57 39 88.63 56 98.24 

รวม ปวช. 44 57 39 88.63 56 98.24 

ปวส. ปีที่ 1 - - - - - - 

ปวส. ปีที่ 2 30 42 16 53.33 36 85.71 

รวม ปวส. 30 42 16 53.33 36 85.71 

รวมทั้งหมด 74 99 55 74.32 92 92.93 

ดี 

 

  
ข้อกําหนดท่ี 1.3  ทักษะในการใช้ภาษาสือ่สารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผูเ้รยีนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขยีน และการ 
                สนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดประชุมครูผู้สอน และมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาที่รับผิดชอบผู้เรียน
ทุกระดับช้ันปีตามหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ให้ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D) 
  ครูที่ปรึกษาของผู้เรียนทุกคน ทุกระดับช้ันปี ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ตามหลักสูตร ปวช. 
และ ปวส. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1  
และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2554  นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาจํานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา  โดยพิจารณาจากค่าระดับคะแนนของผู้เรียนใน
รายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ต้องไม่ตํ่ากว่า 2.00  
 



 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดแต่ละช้ันปี ตามสาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผู้เรียนที่มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปี โดยเก็บข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ที่ได้ค่าระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า 2.00 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปี 

ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554 

 

หมายเหตุ   จาํนวนผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารฯ นับจาํนวนและคิดค่าร้อยละของผู้เรียนที่ม ี
                   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีระดับคะแนนต้ังแต่ 2 – 4  
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มทีักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ผลสมัฤทธ์ิ ภาคเรียนที่ 1/2554 ผลสมัฤทธ์ิ ภาคเรียนที่ 2/2554 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

หมวดวิชา
ภาษาไทย 

หมวดวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

ค่าร้อยละ
เฉลี่ย 2 

หมวดวิชา 

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

หมวดวิชา
ภาษาไทย 

หมวดวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

ค่าร้อยละ
เฉลี่ย 2 

หมวดวิชา 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 93 15 14 15.59 61 16 15 25.40 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 41 - 7 17.07 40 - 19 47.5 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 59 - 48 81.35 57 - 21 36.84 

รวมระดับ ปวช. 193 15 69 35.75 156 16 55 35.25 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 24 24 22 95.83 53 18 34 64.15 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 43 - 15 34.88 42 - 25 59.52 

รวมระดับ ปวส. 67 24 37 55.22 95 18 59 62.10 

รวมทุกระดับชั้น 260 39 106 40.77 251 34 114 45.41 



 ดังน้ัน ผู้เรียนทั้งหมดที่มีทกัษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  จํานวนเฉลี่ย 2 ภาคเรียน  110   คน คิดเป็นร้อย
ละ  43.09 

                  ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 4 อยู่ในระดับ          ดี        พอใช้           ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 
2554 

การพัฒนา 

4 48.27 43.09 ปรับปรุง 

 
 ข้อกําหนดท่ี 1.4  ความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จําเปน็ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผูเ้รยีนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเปน็ในการศึกษา 
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดประชุมครูผู้สอน สํารวจรายวิชาในแผนการเรียนตามหลักสูตร
ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีเน้ือหารายวิชาที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีโดยตรง เช่น คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ  
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเป็นต้น   
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ครูผู้สอนที่รับผิดชอบในรายวิชาที่ต้องใช้เทคโนโลยี ดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่ต้อง
สอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้เรียนจนสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดแต่ละช้ันปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเตอร์เน็ต และ

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จําแนกตามช้ันปี โดยเก็บข้อมูลจากผูส้อนในแต่ละรายวิชาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ความรู้
และเทคโนโลยีในการศึกษาคน้คว้า 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเตอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี 



การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน จําแนกตามช้ันปี 

 

ตารางแสดงข้อมูลจํานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษา 
ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพ  

ผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ  ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 61 34 55.73 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 - - - 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 - - - 

รวมระดับ ปวช. 61 34 55.73 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 53 42 79.25 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 42 31 73.80 

รวมระดับ ปวส. 95 73 76.84 

รวมทั้งสิน้ 156 107 68.58 
 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ทีส่ามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

 ดังน้ัน ผู้เรียนทั้งหมด ทีส่ามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ จําแนกตามระดับช้ัน ดังนี้ 

1. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. มีจํานวน   34     คน จากทั้งหมด  61  คน คิดเป็นร้อยละ 55.73 

2. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. มีจํานวน   73     คน จากทั้งหมด  95  คน คิดเป็นร้อยละ 76.84 
เมื่อพิจารณาผู้เรียนทั้ง 2 ระดับช้ันรวมกัน จะมีผู้เรียนจํานวนท้ังสิน้       107    คน        จาก

ทั้งหมด 156 คน ที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ  คิดเป็นค่าร้อยละ    68.58 

 

             ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 5 อยู่ในระดับ         ดี          พอใช้           ปรับปรุง 
 
 



ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 

ผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบติังาน
วิชาชีพ เชน่ อินเตอรเ์น็ต การเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรปูในการ

ทดลอง เป็นต้น 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่ 1 65 61 40 61.53 34 55.73 

ปวช. ปีที่ 2 - - - - - - 

ปวช. ปีที 3 - - - - - - 

รวม ปวช. 65 61 40 61.53 34 55.73 

ปวส. ปีที่ 1 51 53 30 58.82 42 79.25 

ปวส. ปีที่ 2 30 42 19 63.33 31 60.78 

รวม ปวส. 81 95 49 60.49 73 76.84 

รวมทั้งสิน้ 146 156 89 60.96 107 68.58 

พอใช้ 

 
 

  
ข้อกําหนดที่ 1.5  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ 
เหมาะสม และมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันต่อ
การจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ 3D และมอบหมายครูที่ปรึกษาได้มีการตรวจสอบผู้เรียนเก่ียวกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาได้พยายามปฏิบัติตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้เรียน 
รวมท้ังให้ความรู้ อบรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการปฏิบัติตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในทุกด้าน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  

การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  กําหนดให้ครูผูส้อนทุกรายวิชามีคะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้เรียนรวม 3  ด้าน คือ 
   



1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีดี่งามในวิชาชีพช่างโลหะการ ได้แก่การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และแผนกวิชาโลหะการ เช่น การแต่งกาย การเข้าแถว
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ทุจริตในการเรียนการสอน ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติดและการพนันทุกชนิด การตรง
ต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.     ด้านการมีมนุษยสมัพันธ์ ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่
เป็นการฝึกทักษะวิชาชีพ จะเป็นการให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบของทีมงาน (Team Work) โดยผู้สอน
ทุกรายวิชาจะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับทักษะในการพูด การฟัง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
  3.  ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม แผนกวิชาโลหะการ จะเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้พยามยาม
ปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน รวมท้ังโอกาสท่ีผู้เรียนมีการแสดงออก ซึ่งแผนกวิชาโลหะ
การได้จัดให้มีการตรวจสอบในด้านนี้โดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย ทรงผมของผู้เรียนทุกคน เป็นประจําทุกเดือน 
เดือนละ  1 ครั้ง 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดแต่ละช้ันปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผู้เรียนแต่ละช้ันปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่มพีฤติกรรม 3 ด้าน คือ 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม  ได้แก่  การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ 
(วิทยาลัย) แผนกวิชาโลหะการ เช่น การแต่งกายตามระเบียบ การเข้าแถวหน้า 
เสาธง ไม่ทุจรติในการสอบ ไม่ลักขโมย ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติดและการพนัน เป็นต้น 
2.2  การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การทํางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้ความ 
ร่วมมือกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน พูดจาสุภาพ เป็นต้น 
2.3  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ได้แก่ การแต่งกาย การแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ  
เป็นต้น 

3. ร้อยละของผู้เรียนตามหลักสตูรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน จําแนกตามช้ันปี ที่
มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ตารางแสดงขอ้มูลจํานวนและคา่ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีดี่งามในวิชาชพี มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี 

ผู้เรียนที่มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 61 57 93.44 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 40 35 87.50 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 57 47 82.45 

รวมระดับ ปวช. 156 139 89.10 



ปวส. ช้ันปีที่ 1 53 48 90.56 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 42 36 85.71 

รวมระดับ ปวส. 95 84 88.42 

รวมทั้งสิน้ 251 223 88.84 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

 ดังน้ัน  ในปีการศึกษา 2554 ผู้เรียนทั้งหมดของแผนกวิชาโลหะการ  จํานวน 251  คน ที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ    มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจํานวนทั้งสิ้น  
223  คน โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3 ประเภท คือกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมชมรม
วิชาชีพ และกิจกรรมหน้าเสาธง คิดเป็นค่าร้อยละ  88.84 
 

             ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 6 อยู่ในระดับ      ดี           พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 
ผู้เรียนที่มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน

วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม            
และมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่ 1 65 61 50 76.92 57 93.44 

ปวช. ปีที่ 2 69 40 54 78.26 35 87.50 

ปวช. ปีที 3 44 57 33 75.00 47 82.45 

รวม ปวช. 178 156 137 76.96 139 89.10 

ปวส. ปีที่ 1 51 53 36 70.58 48 90.56 

ปวส. ปีที่ 2 30 42 23 76.66 36 85.71 

รวม ปวส. 81 195 59 72.83 84 88.42 

รวมทั้งสิน้ 259 267 196 75.67 223 88.84 

ดี 

 
 
 
 
 



 ข้อกําหนดท่ี 1.6  ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชพี และหลักสูตรสําหรบัผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือทบทวน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  พ.ศ. 2547 และวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่ัวโมงแรกของทุกรายวิชาครูผู้สอนจะอธิบายหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดผล การประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  พ.ศ. 2547 ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ รวมท้ังการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีความ
เสี่ยงจะไม่สําเร็จการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนแรกเข้าของผู้เรียน ระดับช้ัน ปวช. 3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวช. 3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวช. 3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

   ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ผู้สําเร็จการศึกษา *ผู้ไม่จบการศึกษา 
ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียน  
แรกเข้าทั้งหมด จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่  3        
(สาขางานเช่ือมโลหะ) 

99 23 23.23 76 76.77 

รวม 99 23 23.23 76 76.77 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 



 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ มีผู้สําเรจ็การศึกษาในระดับ ปวช.ทั้งหมดจํานวน 23    
คน จากจํานวนผู้เรียนแรกเขา้   99  คน  ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา คิดเป็น
ค่าร้อยละ  23.23 
 

             ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 7 อยู่ในระดับ         ดี             พอใช้       ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนแรกเข้า
ทั้งหมด 

ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที 3 47 99 28 59.57 23 23.23 

รวม  47 99 28 59.57 23 23.23 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือทบทวน และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์
การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2547 และวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่ัวโมงแรกของทุกรายวิชาครูผู้สอนจะอธิบายหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดผล การประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2547  ให้ผู้เรยีนได้เข้าใจ รวมท้ังการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนทีม่ีความเสี่ยงจะไม่สําเร็จ
การศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนแรกเข้าของผู้เรียน ระดับช้ัน ปวส. 2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวส. 2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวส. 2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 

 



ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ผู้สําเร็จการศึกษา *ผู้ไม่จบการศึกษา 
ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียน  
แรกเข้าทั้งหมด จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวส. ช้ันปีที่ 2            
(สาขางานเทคนิคการเช่ือม

อุตสาหกรรม) 
27 18 66.67 9 33.33 

รวม 27 18 66.67 9 33.33 
 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554  แผนกวิชาโลหะการ มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ  ปวส. ทั้งหมดจํานวน  
18  คน จากจํานวนผู้เรียนแรกเข้า  27  คน  ที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การ  สําเร็จการศกึษา  คิด
เป็นค่าร้อยละ  66.67 
  

                         ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 8 อยู่ในระดับ       ดี       พอใช้           ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนแรกเข้า
ทั้งหมด 

ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวส. ปีที 2  
(เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม) 

36 27 28 77.78 18 66.67 พอใช้ 

รวม  36 27 28 77.78 18 66.67  
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี ที่ผา่นการประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือทบทวน และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์
การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  พ.ศ. 2547 ในประเด็นที่เก่ียวกับการให้ผู้เรียนที่สําเร็จ
การศึกษาต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D) 
  ครูผู้สอนจะอธิบายหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผล การประเมินผล ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2547  ให้ผู้เรียนได้เข้าใจรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากข้ึน ตลอดทั้งอธิบายความสําคัญและการเตรียมพร้อมในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยสอดแทรกอยู่ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช. 3 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   แต่
ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ที่ผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับช้ัน ปวช. 3 แต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

3. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช. 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

4. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ เทียบกับผู้สําเร็จ

การศึกษา 
ระดับช้ัน 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
จํานวน  ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 23 23 23 100 

รวม 23 23 23 100 
 

 
 
 



ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 74 ร้อยละ 60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554  มีผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งหมด จํานวน  23  คน ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพจํานวน    23   คน คดิเป็นค่าร้อยละ  100 

                   ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 9 อยู่ในระดับ    ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ระดับช้ัน 

ร้อยละ ผลการประเมนิ ร้อยละ ผลการประเมิน 
ผลการพัฒนา 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 100 ดี 100 ดี 

รวมเฉลี่ย 100 ดี 100 ดี 
ดี 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ที่ผ่านการประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือทบทวน และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์
การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2547 ในประเด็นที่เก่ียวกับการให้ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาต้องผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ครูผู้สอนจะอธิบายหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผล การประเมินผล ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547  ให้ผู้เรียนได้เข้าใจรวมทัง้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูส้อนและผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น ตลอดทั้งอธิบายความสําคัญและการเตรียมพร้อมในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยสอดแทรกอยู่ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

 
 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. 2 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   แต่

ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ที่ผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับช้ัน ปวส. 2 แต่ละประเภท

วิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
 

ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ เทียบกับผู้สําเร็จ

การศึกษา 
ระดับช้ัน/สาขางาน 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
จํานวน  ร้อยละ 

ปวส. ช้ันปีที่ 2  
(เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม) 

18 18 18 100 

รวม 18 18 18 100 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 74 ร้อยละ 60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554  มีผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งหมด จํานวน      18      คน ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพจํานวน    18  คน คิดเป็นค่าร้อยละ  100 

 

                   ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 10 อยู่ในระดับ    ดี             พอใช้           ปรับปรุง 
 
 
 
 



ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ระดับช้ัน 

ร้อยละ ผลการประเมนิ ร้อยละ ผลการประเมิน 
ผลการพัฒนา 

ปวส. ช้ันปีที่ 2 
(เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม) 

92.59 ดี 100 ดี ดี 

 
  
 
 
 

ข้อกําหนดท่ี 1.7  ความรู้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี   
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการมอบให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่เจ้าหน้าที่งานแนะแนวของแผนกวิชาฯ 
วางแผนร่วมกับงานแนะแนวของวิทยาลัยฯ และงานทะเบียน เพ่ือรวบรวมข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยมี
แบบสอบถาม ไปรษณียบัตร ให้ผู้เรียนทีส่ําเร็จการศึกษาในวันปัจฉิมนิเทศได้จัดส่งข้อมูลกลับมาให้ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ข้อมูลของผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้ศึกษาต่อ ได้มา 2 ทาง คือ
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลโดยตรง กับเอกสารการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่งานทะเบียนของวิทยาลัย 
ส่วนผู้ที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ  
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ

สาขางาน 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ

เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี แต่ละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

3. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี แต่ละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 



4. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงาน และไมส่ามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี 
แต่ละหลักสูตร 

5. ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี แต่ละหลักสูตร  

 
 

ตารางแสดงข้อมูลจํานวนและค่าร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําและศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อ ทํางาน ไม่ระบุ 
ระดับช้ัน 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา ปี 

2553 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ปวช. ปีที่ 3 28 25 89.29 2 7.14 1 3.57 

ปวส. ปีที่ 2 28 20 71.43 8 28.57 0 0 

รวม 56 
ติดตามได้ 

55 (98.21) 

ติดต่อไม่ได้ (ปวช.+ปวส.)  
1 

 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 59 ร้อยละ 50 – 59   น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

   ดังน้ันผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2553  จํานวน    56    คน  ได้งานทําและศึกษาต่อจํานวน     
55   คน คิดเป็นร้อยละ  98.21 
 

              ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 11 อยู่ในระดับ    ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ค่าร้อยละ ปีการศึกษา 2552 ค่าร้อยละ ปีการศึกษา 2553 
ระดับช้ัน 

ศึกษาต่อ ทํางาน 
ติดต่อ
ไม่ได้ 

ศึกษาต่อ ทํางาน 
ติดต่อ
ไม่ได้ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. 30 0 9 25 2 1 

ปวส. 16 15 2 20 8 0 
ดี 

 

 



 ข้อกําหนดท่ี 1.8  คุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศึกษา ทีส่ถานประกอบการหรือหนว่ยงานพึงพอใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพีของผู้สาํเร็จการศึกษา 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการมอบให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่เจ้าหน้าที่งานทวิภาคีของแผนกวิชาฯ 
วางแผนร่วมกับงานทวิภาคีของวิทยาลัยฯ และงานความร่วมมือ สํารวจสถานประกอบการ/หน่วยงานที่มี
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง สร้างแบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  มอบให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนทั้งภาคปกติ และระบบทวิภาคี นํา
แบบสอบถามส่งให้สถานประกอบการ/หน่วยงาน ได้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนและประเภทของสถานประกอบการท่ีให้ข้อมลูโดยระบุช่ือ ที่ต้ัง 
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละด้าน ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ความรู้

ความสามารถพ้ืนฐานที่จําเป็นในการทํางาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตาม
หลักสูตร / ประเภทวิชา / สาขาวิชา โดยแบบประเมินความพึงพอใจที่มีมาตรวัด 5 ระดับ 

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละด้าน แต่ละหลักสูตร 
 

รายนามสถานประกอบการทีป่ระเมินผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2554 

ที่ ช่ือสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 ร้านเล็กท่อไอเสีย 284/2 หมู่ที ่2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

2 ร้าน ซี.พี.การช่าง  208 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

3 โรงกลึงอานันต์การช่าง 63/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

4 อู่ช่างขวัญ 313 หมูท่ี่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

5 ร้านช่างหลุย 15 หมู่ที ่5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

6 ร้านเจริญโลหะแผ่น 52/5 หมูท่ี่ 3 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

7 ร้านสิทธิพลการช่าง ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

8 บริษัท ทรัพย์วีรวัฒน์ จํากัด 10/7หมู่ที2่ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

9 ร้านสุรินทร์การช่าง 10/6 ถ.ช้างเผือก ซอย 4 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

10 ร้านรุ่งโรจน์อลูมิเนียม 43/4 ถ.บ้านแพะ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม ่



11 ร้านเทอร์โบ ท่อไอเสีย 163-165 ถ.ราชดําเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

12 บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)จํากัด 11/1 ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

13 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยยนต์มอเตอร์เซลล ์ 160 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

14 ร้านแม่ปิงสแตนเลส 309/6 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

15 ร้านโฮมดีไซน์การช่าง 16 หมู่ที4่ถ.เชียงใหม-่ลําปาง ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

16 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยงค์ สแตนเลส แอนด์ ดีไซน์ 137 หมูท่ี่ 1 ต.สันทรายน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

17 ร้านนิกร 126/2 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

18 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประภาสการช่าง 22 หมู่ที ่4 ต.สะลวง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม ่

19 ร้าน ม.การช่าง 50 หมู่ที ่3 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

20 ร้านมณีการช่าง 161/93 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

21 ร้านบรรจงอลูมิเนียม 108/1 หมู่ที ่10 ต.สันโป่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

22 ร้านรุ่งนิรันดร์การช่าง 309หมู่ที2่ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.สันพระเนตร อ.สันทรายจ.
เชียงใหม่ 

23 บริษัท ช้างเผือกกิจการช่างวัสดุ จํากัด 198/1หมูท่ี่5ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

24 ร้านช้างเผือกกิจการช่าง 53/1 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

25 แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 
 

สรุปความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2553 

ข้อ รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

1 
ด้านความประพฤติ (ความมีวินัย, การตรงต่อเวลา, ความ
ซื่อสัตย์, ความขยัน อดทน เสยีสละ, ความมมีนุษยสัมพันธ์, 
ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด อบายมุข ฯลฯ) 

4.38 ดี 

2 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา, ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ) 

4.12 ดี 

3 
ด้านทักษะการทํางาน (ทักษะการทํางานเป็นทีม, ทักษะการ
สื่อสาร, ทักษะการจัดการ, การรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางาน ฯลฯ) 

4.15 ดี 

เฉลี่ย 4.21 ดี 
 

 
 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

4.00 – 5.00  3.50 – 3.99 1.00 – 3.49 
 

 ดังน้ัน สถานประกอบการจํานวน    25    แห่ง ที่แสดงความพึงพอใจในแต่ละด้าน ต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  4.21 

                  ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 12 อยู่ในระดับ    ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ปี

การศึกษา 
จํานวนสถาน
ประกอบการ 

ด้านความ
ประพฤติ 

ด้านความรู้
ความเข้าใจ 

ด้านทักษะ
การทํางาน 

คะแนนเฉล่ีย 
ผลการพัฒนา 

2553 17 4.06 3.77 3.88 3.91 พอใช้ 

2554 25 4.38 4.12 4.15 4.21 ดี 
 
 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1  ของแผนกวิชาโลหะการ  ปีการศึกษา 2554 

ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     ตามเกณฑ์กําหนดตามช้ันปี 

ร้อยละ
77.87     

2.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการ 
      เรียนรู้ 

- - - -  

3.   ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลกัการ 
      ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้   
      ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ  
92.93     

4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทกัษะในการสื่อสาร ด้าน 
      การฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้ง 
      ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ  
43.09 

    

5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้ 
     และเทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า 
     และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ  
68.58 

    



ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 

6.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคณุธรรม จริยธรรม ค่า  
     นิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
     และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ร้อยละ  
88.84     

7.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ 
     ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
     ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ร้อยละ 
23.23 

    

8.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ 
     ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  
     ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ร้อยละ 
66.67 

    

9.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร    
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมิน 
     มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 
100     

10. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร    
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผ่านการ 
      ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 
100     

11. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําใน 
      สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ 
      ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
98.21     

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ม ี
      ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  
      จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ 
      ผู้สําเร็จการศึกษา 

4.21     

 
 

 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  2553 ระดับคณุภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1       

2. มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 2       

3. มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 3       

ดี 



4. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4       
5. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 5       

6. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 6       

7. มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 7       
8. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 8       

9. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 9       

10. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี ่10       

11. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี ่11       

12. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี ่12       
 

 
มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

 ข้อกําหนดท่ี  2  แผนกวิชาโลหะการควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตาม
ข้อกําหนด และตัวบ่งชี้ทัง้สิน้ 15  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้  
ข้อกําหนดท่ี 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละหลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีมีคณุภาพ 
ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการ มีการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะในระดับสาขาวิชา และรายวิชา โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
แผนการเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดทําหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
และปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 
อย่างมีคุณภาพเพ่ือนําไปสอนจริงแล้วนํากลับมาประเมินเพ่ือที่จะปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
2. จํานวนรายวิชาที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพที่เปิดสอนในสถานศึกษา 

(แผนกวิชาฯ) โดยพิจารณาจาก 
2.1 ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงงานและชุมชน 



2.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางานหรือรายวิชา หรือแผนการเรียน ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน 

2.3 รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางานหรือรายวิชาหรือแผนการเรียน 
2.4 รายงานการนําผลการประเมนิไปใช้ 

3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) 

แผนกวิชาโลหะการ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน  2  หลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเช่ือมโลหะ 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม 

สถานะของการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ ในปีการศึกษา 2554  มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
ตารางแสดงสถานการดําเนนิการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในตัวบ่งชี้ที ่13  มีดังต่อไปนี ้

ตารางแสดงการดําเนนิการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

สถานะของการดําเนินการ ลําดับ
ที่ 

สาขางาน 
พัฒนาแล้ว ยังไม่ได้พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เช่ือมโลหะ  -  

2 เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม (ปวช.)  -  

3 เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม (ม.6.)  -  
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ       
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ     

มากกว่าร้อยละ 75 

มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ       
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ      

ร้อยละ 60 - 75 

มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ          ที่
มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ       ตํ่า
กว่าร้อยละ 60 หรือไม่ปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติข้อใด   ข้อหน่ึงเพียงข้เดียว 

  

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 13  อยู่ในระดับ       ดี           พอใช้           ปรับปรุง 



ผลการพัฒนา 

ค่าร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มคีณุภาพ 
สาขางาน 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ผลการพัฒนา 

1.  งานเช่ือมโลหะ 

2.  เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 100           ร้อยละ 100 ดี 

 
 
ข้อกําหนดท่ี 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการได้ส่งเสริมให้จัดทําแผนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 3D และได้
จัดทําโครงการที่ดําเนินไปสู่คุณภาพ เช่นมีการนิเทศการสอนจากการใช้แผนการสอน และใช้วิธีวัดผล
ประเมินผลอย่างหลากหลายเพ่ือให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

ครูผู้สอนของแผนกวิชาโลหะการทุกคนเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D และ
นําเข้าสู่การจัดทําโครงการสอน และแผนการเรียนรู้ โดยสอดแทรกสมรรถนะอาชีพลงในหลักสูตรรายวิชาทุก
รายวิชา ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ ดังน้ี 

2.1 ผ่านการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ 
2.2 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.3 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน 
2.4 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ 
 

 
 



1.    จํานวนรายวิชาทีเ่ปิดสอนตามแผนการเรียนมุ่งเนน้สมรรถนะอาชพี ประจําปีการศึกษา 2554  
จําแนก 
       ตามระดับชั้นป ี สาขาวิชา สาขางาน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ดังต่อไปนี ้
 

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ระดับชัน้ป ี สาขาวิชา/สาขางาน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 

ปวช. ชั้นปีที่ 1 3 1 4 

ปวช. ชั้นปีที่ 2 4 4 8 

ปวช. ชั้นปีที่ 3 3 6 9 

รวมระดับ ปวช. 

สาขาวิชาโลหะการ /  สาขา
งานเชื่อมโลหะ 

10 11 21 

ปวส. ชัน้ปีที่ 1 สาขางานเทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

ปวส. ชัน้ปีที่ 1 ม.6 สาขางานเทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม (ม.6) 

ปวส. ชัน้ปีที่ 2 สาขางานเทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

6 
 
5 
 
4 

7 
 
8 
 
6 

13 
 

13 
 

10 

ปวส. ชัน้ปีที่ 2 ม.6 สาขางานเทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม (ม.6) 

6 7 13 

รวมระดับ ปวส.  21 28 49 

รวมจํานวนรายวิชาท้ัง 2 ระดับ 31 39 70 

รวมจํานวนรายวิชาเฉลี่ยต่อ  1 ภาคเรียน ทุกสาขางาน 35  รายวิชา/ภาคเรียน 
 

2.   รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ อย่างมีคุณภาพ มีจํานวน    29   
รายวิชา  
       จากจํานวน     35     รายวิชาต่อภาคเรียน คิดเป็นคา่ร้อยละ  82.85   โดยดําเนนิการดังนี ้

                                    ผ่านการตรวจการเขยีนแผนการเรยีนรู้จากฝ่ายวิชาการ 

                                    มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
                                    มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน 
                                    มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
 
 



เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 60 – 75 ตํ่ากว่าร้อยละ60 
 

ซึ่งผลของการประเมิน แผนกวิชาโลหะการมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจํานวน   29   
รายวิชา จากจํานวนทั้งหมด    35   รายวิชา/ภาคเรียน  คิดเป็นร้อยละ   82.85   ของรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

 

และผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 14  อยู่ในระดับ         ดี         พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 
ตารางเปรียบเทียบคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ ของแผนกวิชาโลหะการ 

จํานวนข้อของการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดคุณภาพ ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

< 2 ข้อ 2  ข้อ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ขาดข้อ 2.3 และ 2.4  ขาดข้อ 2.3 และ 2.4 39 วิชา 81.25 29 82.85 ดี 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระดับความพงึพอใจของผูเ้รียนต่อคณุภาพการสอนของผู้สอน 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการร่วมกับฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พิจารณาและจัดทําเครื่องมือสําหรับการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน วางแผนและกําหนดระยะเวลาของการดําเนินการ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

 แผนกวิชาโลหะการ มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา รับผิดชอบนําแบบประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ให้ผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นผู้สอนเฉล่ียกลุ่มละไม่น้อย
กว่า 20 คน ดําเนินการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของ
ครูผู้สอนทุกรายวิชา โดยให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่ 18 ของทุกภาคเรียน 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางานระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เรียนต่อคุณภาพ

การสอนของผู้สอนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอน 



ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีสอน การใช้สื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น 

2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา 
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล 
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา/สาขางา 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

4.00 – 5.00 3.50 – 3.99 1.00 – 3.49 

 
ตารางสรปุผลการประเมินการสอนของครู แผนกวิชาโลหะการ 

ลําดับ รายชื่อคร ู ค่าเฉลี่ย(รวมทุกรายวิชา) 

1 นายเศกศึก   ผ่องใส 4.52 

2 นายอดิศร  มงคลประเสริฐ 4.32 

3 นายธนกฤต  มารังค์ 4.18 

4 นายประยุทธ  ทับทิมศร ี 4.39 

5 นายโสภณ   ทองสว่าง 4.47 

6 นายชาญศักด์ิ   ชนันชนะ 4.11 

7 นายนพดล   กาํมะหย่ี 4.21 

8 นายพงศ์พัฒน์  มานุษยานนท์ 4.22 

9 นายวีรพงษ์   พลอยงาม 4.44 

10 นายอนิรุทธ์   พุดเที่ยง 4.43 

11 นายสุริยา  สายใจดี 4.44 

ค่าเฉลี่ย 4.34 
 

สาขาวิชาโลหะการได้เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนโดยได้
พิจารณาจาก ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ในด้านต่างๆ โดยใช้
แบบสอบถามที่มีมาตรวัด 5 ระดับ **อ้างอิงจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน
ของผู้สอน** 

ซึ่งผลการประเมินสาขาวิชาโลหะการ เก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อคุณภาพการสอน
ของผู้เรียนเฉลีย่โดยรวมเท่ากับ   4.34 

         ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 15  อยู่ในระดับ          ดี        พอใช้           ปรับปรุง 



ผลการพัฒนา 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของแผนกวิชาโลหะการ 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

ผลการพัฒนา 

4.24 4.34  
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 16  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการร่วมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2554 และ
ปีงบประมาณ 2555 เพ่ือวางแผนการเตรียมจัดซื้อวัสดุฝึกให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2554  
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

 แผนกวิชาโลหะการ มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา รับผิดชอบจัดทําแผนการเรียนรู้ ใบ
งานสําหรับการฝึกทักษะ และเขียน สผ. 1 เพ่ือขออนุมัติจากทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก 
ของแต่ละภาคเรียน  
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. งบดําเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับจดัการเรียนในแต่ละหลักสูตรตามประเภท

วิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนในแต่ละหลกัสูตร 

ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 งบดําเนินการทั้งหมดของแผนกวิชาโลหะการ ประจําปีการศึกษา 2554 เป็นงบประมาณประจําปี
งบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2555 จํานวน 7,955,525.00   บาท   ประกอบด้วย  

1. งบประมาณ งบบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 2,851,800.00 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการประจํา จํานวน 7 คน เป็นเงิน  2,418,840.00  บาท 
 งบอุดหนุน ค่าจ้างช่ัวคราว ครูจ้างสอน 4 คน (11 เดือน) เป็นเงิน 432,960.00 บาท 

2. งบประมาณค่าวัสดุฝึกประจําปีการศึกษา 2554  จํานวนทัง้สิ้น 5,103,725.00 บาท 
 
 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนต่องบดําเนินการ
ทั้งหมด 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 15          
ของงบดําเนินการทั้งหมด 

ร้อยละ  10 – 15           
ของงบดําเนินการทั้งหมด 

น้อยกว่าร้อยละ 10         
ของงบดําเนินการทั้งหมด 

 

ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ มีการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
จํานวน 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโลหะการ  (ระดับ  ปวช.) มี 1 สาขางาน คือ สาขางานเช่ือมโลหะ  และ
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ระดับ ปวส.)  มี  1 สาขางาน คือสาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม(สายตรง 
และ ม.6) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณในการจัด ซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียน
ให้แผนกวิชาโลหะการจํานวนทั้งสิ้น 453,250  บาท จากงบดําเนินการทั้งหมด 7,955,525 บาท คิดเป็นค่า
ร้อยละ 5.70 
 

         ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 16  อยู่ในระดับ            ดี            พอใช้      ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
งบประมาณ จํานวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 
ผลการพัฒนา 

งบดําเนินการของแผนกฯ 7,742,220 7,955,525 

งบวัสดุฝึกที่แผนกวิชาได้รับ 444,650 5.74 453,250 5.70 
ปรับปรุง 

 

หมายเหตุ  * ค่าร้อยละของงบดําเนินการของแผนกวิชาโลหะการ ประจําปีการศึกษา 2554  คิดเทียบ 
                กับงบดําเนินการทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ไม่รวมงบลงทุน คือ 96,434,129  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ข้อกําหนดท่ี 2.3  จัดระบบคอมพิวเตอรใ์ห้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการร่วมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2554  และ
ปีงบประมาณ 2555  เพ่ือวางแผนการเตรียมจัดซื้อและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ประกอบการเรียน
การสอน 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

 แผนกวิชาโลหะการ มอบหมายให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ ดําเนินการสํารวจ และจัดทําโครงการสอน แผนการสอนที่สามารถ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้งานร่วมกันอย่างคุ้มค่า และประหยัด โดยให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพสามารถนําเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ PC / Notebook มาใช้งานด้วย 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนห้องและตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อห้อง 
3. จํานวนผู้เรียนในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ละหลักสตูร ตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 

ตารางแสดงจํานวนผู้เรียนที่เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในปีการศึกษา 2554 

จํานวนผู้เรียนที่เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ห้อง 

ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

จํานวน
เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. รวม 

จํานวน
ห้อง/
ผู้เรียน 
เฉลี่ย 

ผู้เรียน : 
คอมพิวเตอร์ 

1 เคร่ือง 

ห้อง 3004 20 เคร่ือง 99 
(2ห้อง) 

30 
(1ห้อง) 

- 79  
( 3ห้อง) 

208 6 2 : 1 

รวม 20 เครื่อง 99 30 - 79 208 34.66 2 : 1 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 
 



เกณฑ์การตัดสิน  

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผู้เรียน  :  คอมพิวเตอร์ 
1 คน  :  1  เคร่ือง 

ผู้เรียน  :  คอมพิวเตอร์ 
2 คน   :  1  เคร่ือง 

ผู้เรียน  :  คอมพิวเตอร์ 
3 คนข้ึนไป  :  1 เคร่ือง 

 

ดังน้ันในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมดจํานวน 20 เครื่อง มีผู้เรียนเข้าเรียนรวมจํานวนเฉล่ียแต่ละคร้ัง 
เท่ากับ  34.66  คน  คิดอัตราจํานวนผู้เรียนเฉลี่ย  2  ต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ได้เท่ากับ 2  :  1 

ผลการประเมนิสําหรับตัวบงช้ีที่ 17 ของมาตรฐานที่ 2  จงึอยู่ในระดับ 
 

                                                             ดี          พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ์

20   20 

ผลการพัฒนา 

อัตราส่วนผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 
2  :  1 

อัตราส่วนผูเ้รยีน : คอมพิวเตอร์ 
2  :  1 

พอใช ้

 

*คิดจากจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง (เฉลีย่ 2 ภาคเรียน) 
 
 
ข้อกําหนดท่ี 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคน้คว้า ใหเ้หมาะสมกับสาขาวิชา 
ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตัวบ่งชี้ที่ 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน พืน้ที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาทีเ่รียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการร่วมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2554  และ
ปีงบประมาณ 2555  เพ่ือวางแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

 แผนกวิชาโลหะการ มอบหมายให้คณะครูผู้สอนที่รับผิดชอบดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานท่ี
ภายในและภายนอกแผนกวิชา ร่วมกันควบคุมและกําหนดกติกาการใช้พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานที่ปรับปรุงใหม่ของ
ครูผู้สอนและผู้เรียน โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความสะอาดในบริเวณพ้ืนที่ 
  



ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นทีฝ่ึกปฏิบัติ 
2. ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจาก 
3.1 มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ 
3.2 มีการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นทีฝ่ึกปฏิบัติตามตารางการใช้ 
3.3 มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติ 

 

ตารางแสดงการจําแนกพ้ืนทีแ่ละห้องเรียนในแผนกวิชาโลหะการ  ปีการศึกษา 2554 

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พืน้ที่ฝึกปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับวิชาที่เรียน 
พื้นที/่หมายเลขห้อง 
แผนกวิชาโลหะการ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

พื้นที่อาคารที่ 1    

ห้อง  ชล.3001    

ห้อง ชล.3003    

พ้ืนที่งานโลหะแผ่น ชล.3008    

พ้ืนที่งานเช่ือมไฟฟ้า  ชล.3010    
พ้ืนที่งานผลิต 2  ชล.3013    

พื้นที่อาคารที่ 2 ชั้น 1    

พ้ืนที่งานเช่ือมแก๊ส ชล. 3009    

พ้ืนที่งานเทคโนโลยีงานเช่ือม ชล. 3011    

พ้ืนที่งานผลิต 1  ชล.3012    

ห้อง  ชล.3014    

ห้องเก็บเคร่ืองมือ    

พื้นที่อาคารที่ 2 ชั้น 2    

ห้อง  ชล.3004    

ห้อง  ชล.3005    
ห้อง  ชล.3006    
ห้อง  ชล.3007    

 



 
จากตารางพบว่า 

• พ้ืนที่ที่มีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
ของแต่ละวิชาอยู่ในระดับ  ดี  จํานวน   6 ห้อง   คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของพ้ืนที่  ห้อง
ทั้งหมด (พ้ืนทีห่้องทั้งหมด 14 พ้ืนที่/ห้อง) 

• พ้ืนที่ที่มีการจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ของแต่ละวิชาอยู่ในระดับ  พอใช ้จาํนวน 4  ห้อง คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของพ้ืนที่ 
ห้องทั้งหมด (พ้ืนที่ห้องทั้งหมด 14 พ้ืนที่/ห้อง) 

• พ้ืนที่ห้องที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีคณุภาพอยู่ในระดับ ปรับปรุง จํานวน  4  หอ้ง คิดเป็นร้อยละ  28.57 ของ
พ้ืนที่ห้องทั้งหมด (พ้ืนที่ห้องทั้งหมด 14 พ้ืนที่/ห้อง) 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจากข้อ 3.1 – 3.4  
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติข้อ 1 – 3    ปฏิบัติข้อ 1 – 2   
 

 ดังน้ัน พ้ืนที่ห้องของอาคารแผนกวิชาโลหะการ ในปีการศึกษา 2554 ที่มีการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนได้อย่างมี
คุณภาพใน  ซึ่งผลการดําเนินการของแผนกวิชาโลหะการได้ปฏิบัติทั้ง  4 ข้อ 
 

      ดังน้ันผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 18  อยู่ในระดับ       ดี           พอใช้           ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน 

ปีการศึกษา 2553 

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องเรยีน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นทีฝ่ึก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน 

ปีการศึกษา 2554 

ผลการพัฒนา 

ปฏิบัติ  4  ข้อ ปฏิบัติ  4  ข้อ ดี 
 

 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชนส์ูงสุด 

ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการจัดประชุมครูผู้สอน ปรึกษาหารือ และวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ และ
ครุภัณฑ์สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาเรียนให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์วิทยบริการของแผนก
วิชาต่อไป พร้อมทั้งการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเสนองานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึง สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่
สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนนอกเวลาเรียน โดยจัดต้ังเป็นห้องค้นคว้าทางระบบอินเตอรเน็ต เป็นต้นมา 
และอาศัยตําราเรียนตามโครงการเรียนฟรีจํานวนหน่ึงมาใช้บริการผู้เรียนในลักษณะของมุมวิชาการ 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ศูนย์วิทยบริการที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก 

1. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีในศูนย์วิทยบริการ มีสื่อทีห่ลากหลายและข้อมูลการใช้งาน 
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น 
3. สามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติ 3 ข้อ    ปฏิบัติ 1 – 2  ข้อ 

ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์วิทยบริการของแผนกวิชาโลหะการ สามารถให้บริการการสืบคน้
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทําให้สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ของตัวบ่งช้ีน้ีจํานวน 4  ข้อ   

 

ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 19  จึงอยู่ในระดับ        ดี         พอใช้           ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ผลการพัฒนา = ดี 

ปีการศึกษา  2554 ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ผลการพัฒนา = ดี 

 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 20  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ ์
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการจัดประชุมครูผู้สอนท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน มีการวางแผนตรวจสอบความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ วางแผนและจดัทําโครงการในการจัดหา หรือการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้มีข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน 
วางแผนจัดทํารายงานการซ่อมบํารุงรักษาประจําปีการศึกษา 2554 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  แผนกวิชาโลหะการ ได้ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา และเสนอความต้องการเก่ียวกับครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535      มีการตรวจสอบแต่ละภาค
เรียน และประจําปีงบประมาณ มาอย่างต่อเน่ือง เมื่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ใดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ก็
มีการเสนอสถานศึกษา ขออนุมัติแทงจําหน่าย และเสนอจัดซื้อมาทดแทน ส่วนกรณทีี่ชํารุด ทางแผนกวิชาฯ 
เสนอสถานศึกษาขอซ่อม (ซอ่มเอง และส่งซ่อม)  
 

 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) จะต้องดําเนินการและมีข้อมูลทีบ่่งช้ีคุณภาพ ดังน้ี 

1. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชา / สาขางาน และอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
2. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกณ์ทีม่ีอยู่ในสาขาวิชา / สาขางาน และมคีวามเพียงพอ 
3. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกณ์ทีม่ีอยู่ในสาขาวิชา / สาขางาน และมคีวามทนัสมัย 
4. ผลการประเมนิความพึงพอใจ / ความเพียงพอ / ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือต่าง ๆ ทีใ่ช้ 
5. มีการปรับปรุงโดยใช้ผลการประเมิน 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติข้อ 1 – 4  ปฏิบัติข้อ 1 – 3  
 

 
 
 
 



จํานวนพัสดุและครุภัณฑ์ภายในแผนกวิชาโลหะการ  ในปีการศึกษา  2554  ได้รับพัสดุและ 
ครุภัณฑ์เพิ่มอีก    1  รายการ  ดังต่อไปนี้  (รวมพัสดุและครุภัณฑ์ทั้งหมด มีจํานวน   140  รายการ)  

       (สํารวจเมื่อ 30  กันยายน 2554  แหล่งข้อมูล : เจ้าหน้าที่พัสดุประจําแผนกวิชาโลหะการ)  

ที่ รายการ จํานวน หมายเลขพัสดุ/ครุภัณฑ์ 

1 เคร่ืองเช่ือม Tig  Inverter  ขนาด  160 A 4  เคร่ือง  

    

 
ดังน้ัน แผนกวิชาโลหะการสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ของตัวบ่งช้ีน้ีอย่างชัดเจน ได้ 3 ขอ้ คือ ข้อ 1, 4 

และข้อ 5 
 

ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 20  อยู่ในระดับ         ดี        พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ระดับความเหมาะสม             
ในการจัดให้มคีรุภัณฑ์และอปุกรณ์   

ในปีการศึกษา 2553 

ระดับความเหมาะสม           
ในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์   

ในปีการศึกษา 2554 
ผลการพัฒนา 

ปฏิบัติได้  3  ข้อ ปฏิบัติได้  3  ข้อ พอใช้ 
 

 
 ข้อกําหนดท่ี  2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิง่อํานวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคณุภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการจัดประชุมครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน และห้องนํ้า มีการวางแผนตรวจสอบ สร้างรูปแบบของ
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
สร้าง/พัฒนาอุปนิสัยในการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ครูผู้สอนทุกรายวิชามีการให้ความรู้ และอบรมในเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียนทุกระดับช้ันปี ในเวลาท้ังก่อนเข้าเรียน และหลังการเรียน อย่างน้อยคร้ังละ 5 – 10 นาที 
โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติงาน จะเน้นยํ้าในเร่ืองความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือวัดและทดสอบ 
ตลอดทั้งการช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน พ้ืนที่ที่ใช้ปฏิบัติงาน และพ้ืนที่ที่ต้องใช้งาน
ร่วมกัน เช่น บริเวณในห้องน้ํา เป็นต้น 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา (แผนกวิชาโลหะการ) 
2. จํานวนสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่าง

มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
2.1 ป้ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 
2.2 ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
2.3 ป้ายแสดงข้ันตอนการใช้ อุปกรณ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองจักร ฯลฯ 
2.4 สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ 
2.5 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นประจําพ้ืนที่นอกเหนือจากห้องพยาบาล 
2.6 บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องจักร 
2.7 อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
2.8 ข้อมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

3. ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิง่อํานวยความสะดวกได้
อย่างมีคุณภาพ 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิง่อํานวยความสะดวกได้อย่าง

มีคุณภาพ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 60 – 70  น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินตามสภาพจริงเป็นตารางได้ดังน้ี 

ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พ้ืนที่/หมายเลขห้อง 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ห้องเรียน  ชล.01 (3001)    

2. ห้องเรียน  ชล.03 (3003)    

3. ห้องเรียน  ชล.04 (3004)    

4. ห้องเรียน  ชล.05 (3005)    

5. ห้องเรียน  ชล.06 (3006)    

6. ห้องเรียน  ชล.07 (3007)    

7. พ้ืนที่งานโลหะแผ่น (3008)    



8. พ้ืนที่งานเช่ือมแก๊ส (3009)    

9. พ้ืนที่งานเช่ือมไฟฟ้า (3010)    
10. พ้ืนที่เทคโนโลยีงานเช่ือม (3011)    

11. พ้ืนที่งานผลิต 1 (3012)    

12. พ้ืนที่งานผลิต 2 (3013)    

13. พ้ืนที่งานตกแต่งผิวสําเร็จ (3014)    

14. ห้องเครื่องมือ    

รวม 9 4 1 

 

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ อยู่ระดับคุณภาพดี จํานวน .....9.......สาขางาน คิดเป็นร้อยละ ...64.29.... ของสาขางานทั้งหมด 

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ อยู่ระดับคุณภาพพอใช้ จํานวน ......4......สาขางาน คิดเป็นร้อยละ ....28.57... ของสาขางาน
ทั้งหมด 

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ อยู่ระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน ....1........สาขางาน คิดเป็นร้อยละ ...7.14.... ของสาขางาน
ทั้งหมด 

สรุป สาขาวิชาโลหะการ  มีการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวย 
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ระดับคุณภาพดี จํานวน 9 พ้ืนที่/ห้อง คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของสาขาวิชา
โลหะการท้ังหมด 
 

ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 21  อยู่ในระดับ         ดี        พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ร้อยละของสาขางาน             
ที่จัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 

 ปีการศึกษา 2553 

ร้อยละของสาขางาน           
ที่จัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 

 ปีการศึกษา 2554 

ผลการพัฒนา 

2 สาขางาน  ร้อยละ  57.14   2 สาขางาน  ร้อยละ 64.29 พอใช ้

 
  
 
 



ข้อกําหนดท่ี 2.6 พัฒนาบคุลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่  22  ร้อยละของบคุลากรภายในสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) ได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ  
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการจัดประชุมครูผู้สอน มอบหมายให้พิจารณาหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือนํามาพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพที่รับผิดชอบ เช่น โครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 
เป็นต้น 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่วงปีการศึกษา 2554  ครูผู้สอนของแผนกวิชาโลหะการ ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพที่สอนท่ีหลากหลาย เช่น โครงการฝึกอบรมการทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน
การสอน เป็นต้น 
 

 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนครูและบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาโลหะการ) 
2. จํานวนครูที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน หรือตามหน้าที่ที่

รับผิดชอบ 
ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากรแผนกวิชาโลหะการ  ปีการศึกษา 2554 

ที่ หัวข้อเรื่อง/ช่ือเรื่อง 
ระยะเวลา 
วัน/เดือน/ปี 

(ช่ัวโมง) 
สถานที ่

จํานวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมอบรม 

1 อบรมทักษะงานเช่ือมโลหะแบบ 
TIG ณ วิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี 

16-20 
พฤษภาคม 

2554 
40 ช่ัวโมง 

วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี จังหวัด

จันทบุรี 
2  คน 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

20 พฤษภาคม 
2554 

8  ช่ัวโมง 

ห้องประชุม        
สุทธาธรรม  

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ 

11  คน 

3 อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ การ 21-22 ห้องประชุม        11 คน 



การจัดทําแผนการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะและบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม แก่
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ 

พฤษภาคม 
2554 

16  ช่ัวโมง 

สุทธาธรรม  
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม่ 

4 อบรมสัมมนาโลหะวิทยางานเช่ือม
และเทคโนโลยีการเช่ือม ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

 3-6 ตุลาคม 
2554 

32  ช่ัวโมง 

วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา  จังหวัด

นครราชสีมา 
1 คน 

5 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ 
ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้
เบ้ืองต้น (R.B.T.C.)  และผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม 

25-28 
พฤศจิกายน 

2554 
32 ช่ัวโมง 

ณ ค่ายลูกเสือ
ช่ัวคราว ศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

“บ้านสวนเรือนฝัน” 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

1 คน 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยช้ัน
เรียน นวัตกรรมการเรียนการสอน 

13 ธันวาคม  
2554 

8  ช่ัวโมง 

ห้องประชุม        
สุทธาธรรม  

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ 

11  คน 

 
ปีการศึกษา 2554  ครูผู้สอนของแผนกวิชาโลหะการ ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ มี

จํานวน     11     คน จากจํานวนทั้งหมด   11  คน  คดิเป็นร้อยละ 100  ครูผู้สอนของแผนกวิชาโลหะการ
จํานวน 20 คน  
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน หรือตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 89 ร้อยละ 75 – 89  น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
 

           ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 22  อยู่ในระดับ     ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 

 
 



ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2553 การพัฒนาบคุลากร ปีการศกึษา 
2554 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ผลการพัฒนา 

11 100 11 100 ดี 

 
ข้อกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาท้ัง

ในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
                    สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) เพื่อสนบัสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการจัดประชุมครูผู้สอนร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกแผนกวิชาฯ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. 
และ ปวส. เช่น โครงการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอน และผู้เรียน 
ภายในแผนกวิชา เป็นต้น 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่วงปีการศึกษา 2554  แผนกวิชาโลหะการ  ได้ดําเนินการระดมทรัพยากร บุคคล เงิน 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา  
2. ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอื่น ๆ จากสถาบันทางการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอื่น ๆ จากสถานประกอบการทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 
 

ตารางแสดงรายช่ือและจํานวนคร้ังของหน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรให้กับแผนกวิชาฯ 

ที่ ช่ือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน จํานวนคร้ัง/ปริมาณทรัพยากร 

1 เคร่ืองเช่ือม Tig 1 

2 เชิญผู้เช่ียวชาญมาใหค้วามรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ 3 

3 เชิญผู้เช่ียวชาญมาใหค้วามรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ 1 

4 เชิญผู้เช่ียวชาญมาใหค้วามรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 1 

รวมจํานวนครัง้/ทรพัยากร 6  ครั้ง 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ระดมทรัพยากรท้ังภายในและ
ภายนอก                

มากกว่า 25 ครั้งข้ึนไป 

ระดมทรัพยากรท้ังภายในและ
ภายนอก                

20 – 24   ครั้ง  

ระดมทรัพยากรท้ังภายในและ
ภายนอก                

น้อยกว่า 20 ครั้ง  
 

 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกแผนกวิชาโลหะการเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจํานวนทั้งสิ้น  6   ครั้ง 
 

            ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 23  อยู่ในระดับ         ดี            พอใช้       ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

จํานวนคร้ังของการระดมทรัพยากร ใน
ปีการศึกษา 2553 

จํานวนครั้งของการระดมทรพัยากร 
ในปีการศึกษา 2554 

ผลการพัฒนา 

10  ครั้ง 6   ครั้ง ปรับปรุง 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 24  จํานวนสถานประกอบการทีมี่การจัดการศกึษาร่วมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการจัดประชุมครูผู้สอน มอบหมายให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่งาน
ทวิภาคีของแผนกวิชา วางแผนร่วมกับงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดเตรียมปฐมนิเทศผู้เรียน ระดับ 
ปวช. ช้ันปีที่ 3  และระดับ ปวส. ช้ันปีที่ 1,2 ที่ต้องออกฝึกงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2554  
พร้อมทั้งจัดเตรียมครูนิเทศการฝึกงานตามสถานประกอบการท่ีผู้เรียนเป็นผู้เลือก 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่วงปีการศึกษา 2554  แผนกวิชาโลหะการ ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 25 แห่ง รับผู้เรียนในระดับ ปวช. ช้ันปีที่ 3 และระดับ ปวส. ช้ันปีที่ 1,2 เข้ารับการ
ฝึกงาน รุ่นละ 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 – 6 วัน (ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ) 
 

 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 
 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผน / เอกสาร / รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) 
2. รายช่ือสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ และจัดการศกึษาร่วมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) 

ทั้งในระบบทวิภาคี และ / หรือ ระบบปกติ 
 

ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชาโลหะการ 

ที่ ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียน (คน) 
จํานวนสถานประกอบการ 

(แห่ง) 
จังหวัดที่ต้ัง 

1 ปวช. ช้ันปีที่ 3   57 เชียงใหม่ 

2 ปวส. ช้ันปีที่ 1 26 เชียงใหม่ 

3 ปวส. ช้ันปีที่ 2 23 

 
25 

เชียงใหม่ 

รวม 25 เชียงใหม่ 
 

หมายเหตุ  ช่ือสถานประกอบการ มีรายละเอียดในบทท่ี 1 หน้า 19 – 23   
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 

จํานวนสถานประกอบการท่ีมีจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) ทั้งในระบบทวิภาคี และ 
/ หรือ ระบบปกติ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

สถานประกอบการ มากกว่า 20 แห่ง สถานประกอบการ 15 – 19  แห่ง สถานประกอบการ น้อยกว่า 15 แห่ง 
 

 ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาร่วมกัน ทั้งระบบทวิภาคี และระบบปกติ มีจํานวนสถานประกอบการท้ังหมด 25 แห่ง ซึ่งมรีาย 
ละเอียด และรายช่ือสถานประกอบการ ปรากฏอยู่ในหน้า 12 – 13 ของบทท่ี 1 
 

 ดังน้ัน ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 24 อยู่ในระดับ       ดี            พอใช้           ปรบัปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 ผลการพัฒนา 

สถานประกอบการ 17  แห่ง สถานประกอบการ  25  แห่ง ดี 
 

 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคณุวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่มีส่วนร่วมในการ 
                    พัฒนาผูเ้รยีน 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาโลหะการจัดประชุมครูผู้สอนร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการระดมทรัพยากร
บุคคล ที่เป็นผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกแผนกวิชาฯ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เช่น การเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะ
ทางด้านวิชาชีพมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอน และผู้เรียน ภายในแผนกวิชา เป็นต้น 
 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่วงปีการศึกษา 2554  แผนกวิชาโลหะการดําเนินการโครงการเชิญผู้เช่ียวชาญสาขางาน
ของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล จํานวนช่ัวโมงการสอน การบรรยายของผู้เช่ียวชาญ เอกสารการติดต่อเชิญ
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนสาขางานที่เปิดสอน 
2. จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิ หรือภูมปัิญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผู้เรียน แต่ละสาขางานต่อภาคเรียน 
3. จํานวนสาขางานที่มีการจัดหาผู้เชียวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ต้ังแต่ 2 คน-ช่ัวโมงต่อภาค

เรียนข้ึนไป 
4. ร้อยละของสาขาวิชา / สาขางาน ที่มีการจัดหาผู้เช่ียวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

 

สรุปจํานวนผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรอืภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ที่มีส่วนร่วมในการพฒันาผู้เรยีน 

ลําดั
บที ่

ชื่อวิทยากร 
จํานวนชั่วโมง
ที่ให้ความรู้ 

หน่วยงานของวิทยากร สาขางาน 

1 นายอภิชาต  ชัยกลาง 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตล้านนา 

2 นายวิชาญ  ศรต้ัีง 2 ร้าน ม่วนไทย สแตนเลส 

3 นายกฤษณะ  มีสุข 16 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 

4 นายนพดล   วังคํา 32 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  

จ.ลําพูน 

    

เชื่อมโลหะ/
เทคนิคการเชื่อม
อุตสาหกรรม 

รวมจํานวนสาขางาน 2 สาขางาน 

คิดเปน็คา่ร้อยละ 100 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของสาขาวิชา / สาขางานท่ีมีการจัดหาผู้เช่ียวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
 

 เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  89 ร้อยละ  75 – 89  น้อยกว่าร้อยละ  75 
 
 

ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554  แผนกวิชาโลหะการ ได้จดัหาผู้เช่ียวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับ ปวช. สาขางานเช่ือมโลหะ และระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม รวมจํานวน   2  
สาขางาน  คดิเป็นค่าร้อยละ 100 โดยในภาคเรียนที่ 1/2554 มีผู้เช่ียวชาญจํานวน 2 คน-ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
และในภาคเรียนที่ 2/2554 มผีู้เช่ียวชาญจํานวน 2 คน-ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
 

            ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 25  อยู่ในระดับ    ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

จํานวนสาขางาน ปีการศึกษา 2553 จํานวนสาขางาน ปีการศึกษา 2554 
ผลการพัฒนา 

ร้อยละ 
75.00 

ร้อยละ 
100 ดี 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่  26  อัตราส่วนของผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  ในระหว่างปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการวางแผนการจัดการด้านบุคลากรทั้งภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ได้จัดผู้สอนที่เป็นข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง ที่มีคณุวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งทาง
แผนกได้มอบหมายให้รับผิดชอบการจัดการสอน ตามจํานวนสาขาวิชา สาขางาน 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในปีการศึกษา 2554  แผนกวิชาโลหะการได้ดําเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้สอนที่มี
คุณวุฒิทางวิชาชีพ จากหลักฐานอัตรากําลังประจําปี การมอบหมายงานให้กับผู้สอน ตารางสอนรายบุคคล 
 

 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนสาขาวิชา / สาขางาน ที่เปิดสอนในสถานศึกษา (แผนกวิชาโลหะการ) 
2. จํานวนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา / สาขางาน 
3. จํานวนผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา / สาขางาน 
4. จํานวนผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา / สาขางาน 



5. จํานวนสาขาวิชา / สาขางาน ที่ผูส้อนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์      
ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน 

6. ร้อยละของสาขาวิชา / สาขางาน ที่ผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์ 
ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน 

 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนของผูส้อนประจําท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผูเ้รยีน 

สาขางาน 
จํานวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จํานวนครูผู้สอนประจําที่มี

คุณวุฒิทางวิชาชีพ 
อัตราส่วน   ผูส้อน 

: ผู้เรียน 

สาขางานเช่ือมโลหะ  (ปวช.) 
สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม 
(ปวส.) 

267 11 1  :  24.27 

อัตราส่วนโดยเฉลี่ย 267 11 1  :  24.27 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 คน 
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 89 ร้อยละ  75 – 89  น้อยกว่าร้อยละ  75 
 

ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 สาขางานท่ีมีอัตราส่วนเฉลี่ยของครูผู้สอนคณุวุฒิทางวิชาชีพ                 
1 คน  :  ผู้เรียน  24.27  คน  มีจํานวน  2  สาขางาน คิดเป็นร้อยละ  100  ของสาขางานทั้งหมด 
หมายเหตุ  ครผูู้สอนบางคนจะสอนท้ังระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่  26  อยู่ในระดับ     ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

จํานวนสาขางาน ร้อยละ จํานวนสาขางาน ร้อยละ 
ผลการพัฒนา 

2 100 2 100 ดี 

 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่27  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  ในระหว่างปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการวางแผนการจัดการด้านบุคลากรท้ังภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ได้จัดผู้สอนที่เป็นข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งทาง
แผนกได้มอบหมายให้รับผิดชอบการจัดการสอน ตามจํานวนสาขาวิชา สาขางาน 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในปีการศึกษา 2554  แผนกวิชาโลหะการ เก็บข้อมูลจากงานทะเบียน นําอัตราส่วนระหว่าง
จํานวนผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในแผนกวิชาโลหะการท้ังหมดในปีการศึกษา 2554 มาคิดหาอัตราส่วนของ
ครูผู้สอน ทั้งหมดของแผนกวิชาโลหะการ 

 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาโลหะการ) 
2. จํานวนผู้สอนประจําทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาโลหะการ) 

 

ตารางแสดงอัตราส่วนของผูส้อนประจําต่อผู้เรียน 

ที่ รายการ จํานวน 

1 จํานวนผู้เรียนทั้งหมดในแผนกวิชาโลหะการ 267 

2 จํานวนผู้สอนประจําทั้งหมดในแผนกวิชาโลหะการ 11 

อัตราส่วนของครูผูส้อน : ผู้เรียน 1  :  24.27 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 อัตราส่วนผู้สอนประจําต่อผู้เรียนทั้งหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาโลหะการ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผู้สอน 1 คน              
ต่อผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน 

ผู้สอน 1 คน              
ต่อผู้เรียน 25 - 30 คน 

ผู้สอน 1 คน              
ต่อผู้เรียนมากกว่า 30 คน 

 

 เพราะฉะน้ัน อัตราส่วนผู้สอนประจําต่อผู้เรียนทั้งหมด เทา่กับ  1 : 24.27 

 

                    ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่  27  อยู่ในระดับ         ดี        พอใช้           ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 ผลการพัฒนา 

อัตราส่วนผู้สอน :  ผู้เรียน 
1  :  25 

อัตราส่วนผูส้อน :  ผู้เรียน 
1  :  24.27 

ดี 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 ของแผนกวิชาโลหะการ ปีการศึกษา 2554 
 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 

13.  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
 

ร้อยละ 
100     

14.  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
       บูรณาการ 

ร้อยละ 
82.85     

15.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ 
       การสอนของผู้สอน 

4.34     

16.  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซื้อ 
       วัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรบัการจัดการเรียนการ 
       สอนอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 
5.70 

    

17.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ 
       คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

2 : 1     

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  
       อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
      โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับ 
      วิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
       และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ปฏิบัติทุก
ข้อ      

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์           
       วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี 
       บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด 
       ประโยชน์สูงสุด 

ปฏิบัติได้ 
ทุกข้อ     

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ 
       และอุปกรณ์ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

    

21.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  
       ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่ 
       เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ร้อยละ 
64.29 

    

22. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา  
      (แผนกวิชาฯ) ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่ 
      รับผิดชอบ 

 
ร้อยละ 
100 

 

    



23. จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม 
      ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ 
      ภายนอกสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) เพ่ือ 
      สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 

6 ครั้ง     

24. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด 
      การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) 
      จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

จํานวน 
25 แห่ง     

25. จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรง  
      คุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ที่มีส่วนร่วม 
      ในการพัฒนาผู้เรียน 

2 คน-
ชั่วโมง/
ภาคเรียน 

    

26.  อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒด้ิาน 
      วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

ร้อยละ 
100     

27.  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 1 : 24.27     

 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคณุภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 13       ดี 

2. มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 14       ดี 

3. มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 15       ดี 

4. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 16       ปรับปรุง 

5. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 17       พอใช้ 

6. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18       ดี 

7. มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 19       ดี 

8. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 20       พอใช้ 

9. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 21       พอใช้ 

10. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่22       ดี 

11. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่23       ปรับปรุง 

12. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่24       ดี 

13. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่25       ดี 

14. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่26       ดี 



15. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่27       ดี 

 
 

มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 ข้อกําหนดท่ี 3.1 จัดทําระบบการดูแลให้คาํปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 28  จํานวนครั้งของการจัดใหผู้้เรยีนพบครูทีป่รกึษา 
 ความตระหนกั (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือสรุปผล
เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี และประสานการวางแผนงานร่วมกันกับงานแนะแนวและ
สวัสดิการการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพ่ือหาทางแก้ปัญหาเก่ียวกับหน้าที่ของครูที่ปรึกษา กําหนด
ระยะเวลาให้ครูที่ปรึกษาได้มโีอกาสพบกับผู้เรียนให้มากขึน้ และอย่างสม่ําเสมอ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขัน้การปฏิบัติ (D) 
  ตลอดปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ออกคําสั่งให้ครูที่ปรึกษาทําหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของผู้เรียนทุกระดับ ทุกช้ันปี และบูรณาการการพบผู้เรียน ซักถาม
ปัญหา ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีแบบบันทึกการให้คําปรึกษาควบคู่
กับการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ส่งงานแนะแนวฯ เป็นประจําทุกวัน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แผนการจัดให้ผู้เรียนพบครูทีป่รึกษา 
2. เอกสาร / รายงาน การจัดให้ผู้เรียนพบครูทีป่รึกษา 

ตารางบันทึกการเข้าพบครูทีป่รึกษา 

สาขางาน/ระดับชั้น ชื่อครูทีป่รึกษา จํานวนครั้งการให้คาํปรึกษา/ป ี

สาขางานเชื่อมโลหะ   

ปวช. 1 A นายนพดล  กาํมะหย่ี 30 

ปวช. 1 B นายพงศ์พัฒน์   มานุษยานนท์ 32 

ปวช. 2 A นายอดิศร  มงคลประเสริฐ 30 

ปวช. 3 A นายชาญศักด์ิ  ชนันชนะ 31 

ปวช. 3 B นายอนิรุทธ์  พุดเที่ยง 32 

สาขางานเทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

  

ปวส. 1 A นายธนกฤต  มารังค์ 30 

ปวส. 1 B นายโสภณ  ทองสว่าง 30 



ปวส. 2 A นายเศกศึก  ผอ่งใส 31 

ปวส. 2 B นายประยุทธ  ทับทิมศร ี 32 

รวม 278 

รวมจํานวนครัง้การใหค้ําปรกึษา/ปี  เฉลี่ย 30.88 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่า  25  ครั้งต่อปี 20 – 25  ครั้งต่อปี น้อยกว่า 20 ครั้งต่อปี 
 

 

จํานวนคร้ังที่ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาต่อปี เฉลี่ยเท่ากับ  28.6  ครั้งต่อปี 
 

                ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่  28  อยู่ในระดับ      ดี            พอใช้           ปรบัปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา 2554 ผลการพัฒนา 

30  ครั้งต่อปี 30.88  ครั้งต่อปี ดี 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่  29  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผูเ้รียน 
 ความตระหนกั (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือสรุปผล
เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี และประสานการวางแผนงานร่วมกันกับงานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพ่ือวางแผนการจัดบริการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขัน้การปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาโลหะการ มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนทุกรายวิชาร่วมกันนําผู้เรียนที่อยู่
ในความรับผิดชอบ เข้ารับการตรวจสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้จัดให้ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาโลหะการ) 
2. จํานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจสารเสพติด 
3. รายงานผลการตรวจแต่ละครั้ง 

 
 



ตารางแสดงจํานวนและค่ารอ้ยละของผูเ้รยีนท่ีได้รับบรกิารตรวจสารเสพติด ปีการศกึษา 2554 

จํานวนผู้เรียนที่เข้ารับบริการ 
ระดับ  

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวนคร้ังของการ
จัดบริการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. 163 2 ครั้ง 152 93.25 

ปวส. 104 2 ครั้ง 89 85.57 

รวมทั้งสิน้ 267 2 ครั้ง 241 90.26 
 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

 1  ครั้งต่อปี หรือมากกว่า และ
จํานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ 

มากกว่าร้อยละ 90 

 1  ครั้งต่อปี หรือมากกว่า และ
จํานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ 

ร้อยละ 80 – 90  

 1  ครั้งต่อปี หรือมากกว่า และ
จํานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ 

น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554  แผนกวิชาโลหะการมีการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน ปีละ 2 
ครั้ง มีผู้เรียนจํานวน  241  คน จากทั้งหมด  267  คน คดิเป็นร้อยละ 90.26 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 29  อยู่ในระดับ      ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 ผลการพัฒนา 

1  คร้ังต่อปี และจํานวนผู้เรียน
ที่ได้รับการตรวจ ร้อยละ 81.66 

2  ครั้งต่อปี และจํานวน
ผู้เรียนที่ได้รบัการตรวจ ร้อย

ละ 90.26 
ดี 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 30  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกับแรกเข้า 
 ความตระหนกั (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือสรุปผล
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี โดยศึกษาข้อมูลจาก SAR ของแผนกวิชาในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาในประเด็นเก่ียวกับปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ร่วมกันหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เบา
บางลง 
  
 



การดําเนินการ (Attempt)  หรือขัน้การปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาโลหะการ มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนทุกรายวิชาร่วมกันติดตามผู้เรียน
ที่มีปัญหา เช่น ขาดเรียนเป็นประจํา ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมของแผนกวิชาฯ และ
กิจกรรมกลางของวิทยาลัยฯ โดยให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนทุกรายวิชาต้องมีหมายเลขโทรศัพท์บ้าน/มือถือ 
ของผู้ปกครอง และผู้เรียน ที่สามารถติดต่อได้ทันที 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนผู้เรียนแรกเข้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน แต่ละหลักสูตร 

ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันปี 
2. จํานวนผู้เรียนปัจจุบันแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน ทุกช้ันปี 
3. จํานวนผู้เรียนแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน ทุกช้ันปี ที่ออกกลางคันและ

สาเหตุการออกทุกช้ันปี 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันในแต่ละหลกัสูตร ตามประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน ทุกช้ันปี 

 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคนัเม่ือเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา 2554 

ที่ ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน 
แรกเข้า 

จํานวน
ผู้เรียน
ปัจจุบัน 

จํานวน
ผู้เรียนที่
ออก

กลางคัน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ออก
กลางคันเทียบ
กับแรกเข้า 

1 ปวช. ช้ันปีที่ 1 (สาขางานเช่ือมโลหะ) 99 61 61 61.62 

2 ปวช. ช้ันปีที่ 2 (สาขางานเช่ือมโลหะ) 109 40 8 7.34 

3 ปวช. ช้ันปีที่ 3 (สาขางานเช่ือมโลหะ) 99 57 4 4.04 

รวม ระดับ ปวช. 307 158 73 23.78 

4 ปวส. ช้ันปีที่ 1  
(สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม) 

30 26 6 20.00 

5 ปวส. ช้ันปีที่ 1 ม. 6 
(สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม) 

33 27 6 18.18 

6 ปวส. ช้ันปีที่ 2  
(สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม) 

27 19 - 0.00 

7 ปวส. ช้ันปีที่ 2 ม. 6  
(สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม) 

35 23 3 8.57 

รวม ระดับ ปวส. 125 95 15 12.00 

รวมทั้งหมด 432 253 88 20.37 
 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

น้อยกว่าร้อยละ 31 ร้อยละ  31 – 40  มากกว่าร้อยละ 40 
 

ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 (งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) ผู้เรียนทุกระดับช้ันที่ออกกลางคัน มี
จํานวน 88 คน จากจํานวนผู้เรียนแรกเข้าทั้งหมด 432 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.37 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 30  อยู่ในระดับ        ดี           พอใช้         ปรับปรุง 
 
 
 

ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียน ปีการศึกษา  2553 จํานวนผูเ้รียน ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

แรกเข้า 
ออก

กลางคัน 
ร้อยละ   
ที่ออก 

แรกเข้า 
ออก

กลางคนั 
ร้อยละ   
ที่ออก 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่1 109 75 68.81 99 61 61.62 

ปวช. ปีที่ 2 120 33 27.50 109 8 7.34 

ปวช. ปีที่ 3 90 9 10.00 99 4 4.04 

ปวส. ปีที่ 1 30 6 20.00 

ปวส. ปีที่ 1
ม.6 

 
62 

 
31 

 
50.00 33 6 18.18 

ปวส. ปีที่ 2 27 - 0.00 

ปวส. ปีที่ 2 
ม.6 

 
43 

 
7 

 
16.27 35 3 8.57 

รวม 424 155 36.55 432 88 20.37 

ดี 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 31  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  
                     ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชพีท้ังด้านบคุลกิภาพและมนษุยสัมพนัธ ์
 ความตระหนกั (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือสรุปผล
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี โดยศึกษาข้อมูลจาก SAR ของแผนกวิชา ในประเด็นเก่ียวกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยหาแนวทางที่จะให้ผู้เรียนของแผนกวิชาฯ ทุกคนทุกระดับช้ันปีได้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกประเภท 



 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขัน้การปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาโลหะการ มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมย่อยของชมรม
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท) เชิญชวนและติดตามผู้เรียนของชมรมเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่ําเสมอ มีการเช็คช่ือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา  (แผนกวิชาโลหะการ) 
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

                      3.1  กิจกรรมท่ีส่งเสริมวิชาการ 
                      3.2  กิจกรรมท่ีส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีดี่งามในวิชาชีพ 
                      3.3  กิจกรรมท่ีส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

3. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ตารางสรปุกิจกรรมท่ีส่งเสรมิด้านวิชาการ คุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยมที่ดีงามในวิชาชีพท้ังด้านบคุลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธ ์ ปีการศกึษา 2554 

จํานวนของการจัดกิจกรรม 

สาขางาน 
ส่งเสริมวิชาการ 

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม

ที่ดีงาม 

ส่งเสริม
บุคลิกภาพ และ
มนุษยสัมพันธ์ 

รวมจํานวน
กิจกรรม 

1. งานเช่ือมโลหะ 

2. เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
6 

รวม 2 2 2 6 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจดักิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภท
กิจกรรม 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ  75 – 80  น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

 ดังน้ัน แผนกวิชาโลหะการ มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทัง้ 3 ประเภท 
จํานวน  3  สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100  ของสาขางานทั้งหมด มีผูร้่วมกิจกรรมจาํแนกเป็นผู้เรียน ระดับ 
ปวช. จํานวน 155 คน จากจํานวนทั้งหมด 163 คน คดิเป็นค่าร้อยละ 95.09  และผู้เรียนในระดับ ปวส. 



จํานวน 98  คน จากจํานวนทั้งหมด 104 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 94.23  รวมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  
253  คน จากจํานวนท้ังหมด  267  คน  คิดเปน็คา่ร้อยละ  94.76 
 

               ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่  31  อยู่ในระดับ    ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี 
และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ความตระหนกั (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือสรุปผล
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี โดยศึกษาข้อมูลจาก SAR ของแผนกวิชาในประเด็นเกี่ยวกับ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยหาแนวทางที่จะให้ผู้เรียนของแผนกวิชาฯ ทุกคนทุกระดับช้ันปีได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขัน้การปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาโลหะการ มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมย่อยของชมรม
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท) เชิญชวนและติดตามผู้เรียนของชมรมเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ มีการเช็ค
ช่ือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาโลหะการ 
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภท

กิจกรรม ต่อไปน้ี 
               

จํานวนกิจกรรม ปีการศึกษา 2553 จํานวนกิจกรรม ปีการศึกษา 2554 
สาขางาน 

วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ รวม วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ รวม 

ผลการ
พัฒนา 

1. งานเช่ือมโลหะ 

2. เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

  
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 3 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 76.83 
ของสาขางานทั้งหมด 

3 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 94.76 
ของสาขางานท้ังหมด 

ดี 



         2.1  กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
              2.2  กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรกัษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม 
4. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ตารางแสดงจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมท้ัง 2 ประเภท ปีการศึกษา 2554 

สาขางาน 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม

อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม

อนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณี 

จํานวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ค่าร้อยละของ
ผู้ร่วมกิจกรรม 

1. งานเช่ือมโลหะ 

2. เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

 
1 

 
3 

 
248 

 
92.88 

รวม 1 3 248 92.88 

 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
         ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกครบทั้ง 2 ประเภท กิจกรรม 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  80 ร้อยละ  75 – 80  น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

ดังน้ันในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติฯ 
ทั้ง  2  ประเภทกิจกรรม มีจาํนวน  2  สาขางาน คิดเป็นร้อยละ  100  ของจํานวนสาขางานทั้งหมด  มีผู้เรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับ ปวช. จํานวน 150 คน จากจํานวนทั้งหมด 163 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 92.02  และ
ผู้เรียนในระดับ ปวส. ทั้ง 2 สาขางาน จํานวน 98 คน จากจํานวนทั้งหมด 104 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 94.23 
รวมผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจํานวน 248 คน จากจํานวนทั้งหมด 267 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 92.88 
                
 
 

                ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 32  อยู่ในระดับ      ดี            พอใช้           ปรบัปรุง 
 
 
 
 



ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

สาขางาน 
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม

อนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณี 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม

อนุรักษ์และทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณ ี

1. งานเช่ือมโลหะ 

2. เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

2 ประเภทกิจกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 90.00  
ของสาขางานทั้งหมด 

 

2 ประเภทกิจกรรม คิดเปน็ร้อยละ 92.88  
ของสาขางานทั้งหมด 

 
  

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3  ของแผนกวิชาโลหะการ  ปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูลอ้างอิง 

28. จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบ  
      ครูที่ปรึกษา 

30.88 ครั้ง/ป ี     

29. จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจ 
       สารเสพติดให้กับผู้เรียน 

2 ครั้ง/ปี ร้อย
ละ 90.26     

30. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อ 
       เทียบกับแรกเข้า 

ร้อยละ 20.37     

31.  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรม 
       ทีส่่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม  
       จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
       รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

ร้อยละ 100
ร้อยละของ

ผู้เรียน 94.76 
    

32.  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรม 
       ทีส่่งเสริมการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม  
       วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง 
       ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100
ร้อยละของ

ผู้เรียน 92.88 
    

 
 

 
 
 



ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคณุภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่3 ตัวบ่งชี้ที่ 
28       

2. มาตรฐานที ่3 ตัวบ่งชี้ที่ 
29 

      

3. มาตรฐานที ่3 ตัวบ่งชี้ที่ 
30 

      

4. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 
31 

      

5. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 
32       

ดี 

 
 
 

มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสู่สงัคม 
 

 ข้อกําหนดท่ี 4.1  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 33  จํานวนและประสิทธผิลของกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ 
                      ในการพฒันาชุมชนและท้องถ่ิน   และ  กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชพีเพือ่การ 
                      ประกอบอาชีพของประชาชน 
 ความตระหนกั  (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้รับมอบหมายภาระงานที่เป็นนโยบายและพันธกิจที่สําคัญประการ
หน่ึงของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ ในเรื่อง
ของการให้บริการฝึกอาชีพต่าง ๆ ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งแผนกวิชาโลหะการได้มีการประชุมและมอบหมาย
ให้ครูผูส้อน และผู้เรียนได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และ
วิธีดําเนินการของโครงการที่ให้บริการชุมชน เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (FIXIT)  โครงการค่าย
อาสา เป็นต้น 
  
 



การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ตลอดปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ ได้ดําเนินการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ หลายแห่ง มีการมอบหมายให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และร่วมกับช่างมืออาชีพในชุมชน ได้ดําเนินการ
จัดกิจกรรมการให้บริการทั้งการฝึกอาชีพ และการให้บริการในด้านการซ่อม บํารุงรักษา สร้าง ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (FIXIT)  เช่น งานซ่อมประตูหน้าต่างมุ้งลวด เป็นต้น 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. มีข้อมูลความต้องการของชุมชนและผู้รับบริการ 
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการ และจํานวนคร้ังที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น 
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนคร้ังในการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ

ประชาชน 
4. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ

ท้องถิ่น และกจิกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ 
5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ให้บิการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

 
ตารางสรปุจํานวนคร้ังของกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการฯ  ปีการศึกษา 2554 

ที่ รายการกิจกรรม/โครงการ จํานวนคร้ัง 

1 โครงการจัดทําเหล็กดัดหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโพธ์ิ
ทองเจริญ หมูท่ี่ ๒ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 

1  ครั้ง 

2 การจัดทําเตาผิง จํานวน  400 เตา ตามโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา  
“อาชีวศึกษารวมใจ ต้านภัยหนาว”ปี 2555 

1  ครั้ง 

3 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (FIXIT) 3  ครั้ง 

4 โครงการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
(ค่ายอาสา) 

1  คร้ัง 

5 โครงการวันวิชาการ (สอนการดัดเหล็ก , ชุบพลาสติกและงานเช่ือม) 1  คร้ัง 

รวมจํานวนครัง้ของกิจกรรม/โครงการ 7  ครั้ง 
 

 



เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ต้ังแต่ 4  กิจกรรม / โครงการ 
ขึ้นไป 

2 – 3 กิจกรรม / โครงการ 0 – 1 กิจกรรม / โครงการ 

 

 แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น และกจิกรรม/โครงการฝกึทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดปี
การศึกษา 2554  มีจํานวนรวมท้ังหมด  7 กิจกรรม/โครงการ   
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 33  อยู่ในระดับ        ดี         พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

จํานวนของกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ใน

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ

เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

จํานวนของกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริการวิชาชีพและส่งเสรมิความรู้
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน และ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ

เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

ผลการพัฒนา 

7 กิจกรรม/โครงการ    7 กิจกรรม/โครงการ ดี 
 

  
 

ข้อกําหนดท่ี 4.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบรกิารวิชาชพีอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการบริการวิชาชพีท่ีกําหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ 34  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชพีและส่งเสริม 
                      ความรู้ในการพัฒนาชมุชนและท้องถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝกึทักษะวิชาชพีเพื่อ 
                      การประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดําเนนิการ 
 ความตระหนกั  (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาโลหะการ ได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน จึงประชุมครูผู้สอน และผู้เรียนที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับ
กิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (FIXIT)  และ โครงการค่ายอาสา เป็นต้น 
  
 
 



การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ตลอดปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ ได้ใช้งบประมาณเพ่ือดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (FIXIT)  และ โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น เช่น การทํามุ้ง
ลวดประตูหน้าต่าง เป็นต้น 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ี (สถานศึกษา) แผนกวิชาโลหะการใช้จรงิ 
2. งบประมาณที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาโลหะการได้รับจากต้นสังกัด ไม่รวมงบลงทุน 
3. งบประมาณที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาโลหะการได้รับจากหน่วยงานอ่ืนไม่รวมงบลงทุน 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จริงในการดําเนินการต่องบดําเนินการ ไม่รวมงบลงทุน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 0.20 ร้อยละ 0.11 – 0.20  น้อยกว่าร้อยละ  0.11 
 

 
 
 

ตารางแสดงรายการงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ของแผนกวิชาโลหะการ ปี 2554 

จํานวนและแหล่งที่มาของ
งบประมาณ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

จํานวน งปม. 

1.โครงการจัดทําเหล็กดัดหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโพธ์ิทอง
เจริญ หมู่ที่ ๒ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 

- 

2.การจัดทําเตาผิง จํานวน  400 เตา ตามโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
และส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา “อาชีวศึกษารวมใจ  
ต้านภัยหนาว”ปี 2555 

294,600 

3.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (FIXIT)   3 ศูนย์ 163,200 

4.โครงการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
(ค่ายอาสา) 

30,000 
 

5.โครงการวันวิชาการ (สอนการดัดเหล็ก , ชุบพลาสติกและงานเช่ือม) 30,000 

รวมเป็นเงนิงบประมาณทั้งหมด 517,800 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล :  งานความร่วมมือและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   



 ผลการดําเนินงาน แผนกวิชาโลหะการ ได้ใช้งบประมาณจริงจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในการ
ดําเนินการกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน เป็นจํานวนเงิน 517,800            
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54  ต่องบดําเนินการทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (96,434,129 บาท ไม่รวม
งบลงทุน ซึ่งคิดจากงบดําเนินการของ ปลายปี งปม. 2554 + ต้นปี งปม. 2555)  

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่  34  อยู่ในระดับ     ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
ผลการพัฒนา 

52,200 0.67 517,800 0.54 ดี 
 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4  ของแผนกวิชาโลหะการ ปีการศึกษา 2554 

ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 

33. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ี 
      ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา 
       ชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ 
       วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

จํานวน   
7 

โครงการ 
    

34. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ี 
      ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา 
       ชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ 
       วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนต่อ 
       งบดําเนินการ 

ร้อยละ 
0.54      

 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคณุภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่4 ตัวบ่งชี้ที่ 
33       

2. มาตรฐานที ่4 ตัวบ่งชี้ที่ 
34        

ดี 



มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจยั 
 

 ข้อกําหนดท่ี 5.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสรา้งและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 35  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการ 
                      พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และ 
                      ประเทศ ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาโลหะการ  จัดให้มกีารประชุมสัมมนาทางวิชาการของครูผู้สอนของแผนกวิชา โดย
เน้นยํ้าให้ครูผูส้อนได้ช่วยกันกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันทุกช้ันปี ได้มีโอกาสนําความรู้ 
และทักษะทางด้านวิชาชีพ ทุกรายวิชา มาประยุกต์หรือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจัย และโครงงาน 
ต่าง ๆ ไม่จําเพาะที่เป็นรายวิชาโครงการ (Project) เพียงวิชาเดียว  
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ในปีการศึกษา 2554 ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา สอดแทรกการ
ฝึกทักษะให้กบัผู้เรียนได้สามารถปฏิบัติงานในการสร้างนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่
เหมาะสมเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มส่งเสริม และสนับสนุน ให้ครูผู้สอน และผู้เรียน มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานได้ในรูปแบบที่หลากหลาย  

ผลการประเมินคณุภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน แต่ละหลักสูตรที่ (สถานศึกษา) แผนกวิชาโลหะการเปิดสอน 
2. จํานวนและรายละเอียด (ช่ือผลงาน, ผู้จัดทาํ ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ

โครงงาน ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

3. จํานวนและรายละเอียด (ช่ือผลงาน, ผู้จัดทาํ ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และ/หรอืการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

4. จํานวนสาขางานที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ 

               4.1  ระดับ  ปวช.  อย่างน้อย  1  เร่ือง/ปีการศึกษา 
               4.2  ระดับ  ปวส.  อย่างน้อย  4  เร่ือง/ปีการศึกษา 

5. ร้อยละของสาขาวิชา / สาขางาน ที่จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ
ประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ  



 
ตารางแสดงจํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ปีการศึกษา 2554 

 

ที่ ชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ระดับ ปวช. หรือ 
ปวส. 

1 เคร่ืองอบไก่หมุน ปวช. 

2 เคร่ืองหั่นต้นกล้วย ปวช. 

3 เคร่ืองทําไอติมแท่งแบบเขย่าอัตโนมัติ ปวช. 

4 อุปกรณ์กวาดเก็บขยะในบ้านระบบกวาดเก็บคร้ังเดียว ปวช. 

5 ชุดจําลองการชุบพลาสติก ปวช. 

6 เคร่ืองดัดเหล็กเส้นกลมขนาด 6 มม. 9 มม. ปวช. 

7 เคร่ืองดัดท่อเหล็กขนาด  Ø ½ น้ิว ปวช. 

8 เคร่ืองบากท่อ ปวช. 

9 เคร่ืองเลื่อยวงเดือนแบบต้ังโต๊ะ  2  ช้ิน ปวช. 

10 เตายางไร้ควัน ปวช. 

11 เคร่ืองตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า ปวช. 

12 ทุ่นเรือ ปวช. 

13 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 

ปวช. 

14 เคร่ืองจักตอกแบบ 2 ลูกกลิง้ ปวส. 

15 เคร่ืองตัดหญ้ามีล้อเลื่อนได้ ปวส. 

16 เคร่ืองหยอดอาหารปลาแบบแรงโน้มถ่วง ปวส. 

17 เคร่ืองอัดเข่ง ปวส. 

18 หัวจับลวงเช่ือมไฟฟ้า ปวส. 

19 ชุดดึงสลิง    2  ชุด ปวส. 

20 เตาเผาขยะไร้ควันแบบท่อสี่เหลี่ยม ปวส. 

21 เตาเผาขยะไร้ควันแบบท่อกลม ปวส. 

22 เคร่ืองจักตอกแบบ 4 ลูกกลิง้ ปวส. 

 
 
 
 
 



 
 

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
สาขางาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงาน 
(Project) 

รวมจํานวน
ผลงาน
ทั้งสิน้ 

1.  งานเช่ือมโลหะ 
     ( ปวช.) 

- - 1 13 14 

2.  เทคนิคการเช่ือม 
อุตสาหกรรม ( ปวส.) 

- - - 10 10 

รวม - - 1 23 24 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของสาขางาน ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มกีารจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ต้ังแต่  3  ช้ิน ขึ้นไป 2  ช้ิน  1  ช้ิน หรือน้อยกว่า 

 
ในปีการศึกษา 2554 ผู้เรียนของแผนกวิชาโลหะการ ทัง้ 2 สาขางาน คิดเป็นค่ารอ้ยละ 100 ได้

จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจัย และโครงงาน ทั้งที่เป็นไปตามกระบวนวิชาตามหลักสูตร ระดับ ปวช. 
และ ปวส. สามารถจําแนกตามระดับการศึกษาดังต่อไปน้ี 

1.  ระดับ ปวช. ผลงานในลักษณะของโครงงาน ตามกระบวนวิชาโครงงานตามหลักสูตรรายวิชา
โครงการ (Project) จํานวน 14 เร่ือง  

2.   ระดับ ปวส. ผลงานในลักษณะของโครงงาน ตามกระบวนวิชาโครงงานของหลักสูตรรายวิชา
โครงการ (Project)  จํานวน  10  เร่ือง  
 

          ดังน้ันผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 35  อยู่ในระดับ     ดี            พอใช้           ปรบัปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ระดับ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ผลการพัฒนา 

ปวช. 2 เร่ือง 20.00 14 เรื่อง 58.33 

ปวส. 8 เร่ือง 80.00 10 เรื่อง 41.67 

รวม 10 เรื่อง 100 24 เรื่อง 100 

ดี 



ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ทีมี่ประโยชน์ทางวิชาชพีและ/หรือได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาติ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาโลหะการ  จัดให้มกีารประชุมสัมมนาทางวิชาการของครูผู้สอนของแผนกวิชา โดย
เน้นยํ้าให้ครูผูส้อนได้ช่วยกันกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันทุกช้ันปี ได้มีโอกาสนําความรู้ 
และทักษะทางด้านวิชาชีพ ทุกรายวิชา มาประยุกต์หรือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจัย และโครงงาน 
ต่าง ๆ ไม่จําเพาะที่เป็นรายวิชาโครงการ (Project) เพียงวิชาเดียว  
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ในปีการศึกษา 2554 ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา สอดแทรกการ
ฝึกทักษะให้กบัผู้เรียนได้สามารถปฏิบัติงานในการสร้างนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่
เหมาะสมเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มส่งเสริม และสนับสนุน ให้ครูผู้สอน และผู้เรียน มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ งานนิทรรศการ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับภาค และระดับชาติ เป็นต้น 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานที่เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพ 
2. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ และ/หรือ ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ต้ังแต่  3  ช้ิน ขึ้นไป 2  ช้ิน  1  ช้ิน หรือน้อยกว่า 
 

ตารางแสดงจํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ และ 
ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2554 

ที่ 
ชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ

โครงงาน 
จํานวน ระดับ ปวช. 

หรือ ปวส. 
ลักษณะงาน 

1 
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 

1 เรื่อง 
ปวช. งานวิจัย 

2 เคร่ืองจักตอก 1  เร่ือง ปวส. งานวิจัย 

3 เคร่ืองอัดเข่ง 1  เคร่ือง ปวส. โครงงาน 

4 เตาเผาขยะไร้ควันแบบท่อสี่เหลี่ยม 1  เตา ปวส. โครงงาน 

 



 เพราะฉะน้ัน ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 36 น้ี แผนกวิชาโลหะการ ได้เลือกเก็บรวบรวม
ข้อมูลการจัดทาํนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานที่เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพ  จํานวน  4 ช้ิน 
 

            ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 36  อยู่ในระดับ    ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงาน ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับ 

ชาติ  ปีการศึกษา  2553 

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงาน ที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2554 

ผลการพัฒนา 

3  ชิ้น 4  ชิ้น ดี 

 
 ข้อกําหนดท่ี 5.2  จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 37  ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                     งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนนิการ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการสร้าง พัฒนา 
และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ตามจํานวนงบประมาณที่ได้วางแผนขอจัดสรรไป
ยังงานแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จงึได้มอบหมายให้ครูผูส้อนที่รบัผิดชอบในวิชาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
รับไปดําเนินการวางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ครูผู้สอนที่รับผิดชอบในวิชาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ดําเนินการบริหาร
งบประมาณที่ได้รับ โดยการคัดเลือกโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่ผู้เรียนเสนอ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 
ได้พิจารณาตัดสินสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) ใหท้ั้งหมด 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 141,830.00 บาท  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. งบประมาณทั้งหมดที่สาขาวิชา/สาขางานได้รับจากสถานศกึษา 
2. งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับจากหน่วยงานอ่ืน 
3. งบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จริงในการดําเนินการต่องบประมาณทั้งหมด ยกเว้นงบลงทุน 
 
 
 



เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 1.00 ร้อยละ 0.50 – 1.00 น้อยกว่าร้อยละ 0.50 
 

 ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการสร้าง พัฒนา 
และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน จากการพิจารณาของงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท คิดเป็นค่าร้อยละ 0.29 ของ
งบประมาณดําเนินการทั้งหมดของแผนกวิชาโลหะการ (7,955,525 บาท) 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 37  อยู่ในระดับ          ดี            พอใช้          ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

42,000 0.54 23,000 0.29 

งบดําเนินการ  7,742,220  บาท งบดําเนนิการของแผนกฯ 7,955,525 บาท 
ปรับปรุง 

 
  
ข้อกําหนดท่ี 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 38  จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                     งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สงัคม และ 
                     ประเทศชาติ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาโลหะการ จัดประชุมครูผู้สอนร่วมกันพิจารณาและหา
แนวทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมอบให้ทีมครผูู้สอนท่ีทําหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของแผนก
และช่องทางในการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของแผนกวิชาฯ 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของแผนกวิชาฯ ดําเนินการร่วมกับงานศูนย์ข้อมูล 
และงานประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปรบัปรุงและพัฒนา Website ของแผนกวิชาโลหะการ 
ให้เป็นช่องทางแรกในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถ Link ในระบบอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ Website ของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
 

 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เก่ียวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ

โครงงาน 
2. จํานวนคร้ังของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เก่ียวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ

โครงงาน ในแต่ละช่องทาง 
 

ตารางจํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเก่ียวกับ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน  ปีการศึกษา 2554 

จํานวน/ประเภท 
ระดับช้ัน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจัย โครงงาน 

ลักษณะการ
เผยแพร ่

จํานวนคร้ัง
ของการ
เผยแพร ่

- - - ปวช. 
ปวส. - - - 

2 
นิทรรศการ 
Website 

2 

รวม 2 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนคร้ังและจํานวนช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงาน 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่า  4  ครั้งและ 4 
ช่องทาง/ผลงาน หรือมากกว่า 

2 – 3 ครั้ง และ  
2 – 3  ช่องทาง/ผลงาน 

1 ครั้ง และ 1 ช่องทาง/ผลงาน 
หรือน้อยกว่า 

 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 38  อยู่ในระดับ           ดี       พอใช้           ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ประเภทข้อมูลข่าวสาร 
จํานวนคร้ัง         

ของการเผยแพร่      
ปีการศึกษา  2553 

จํานวนครั้ง         
ของการเผยแพร่     

ปีการศึกษา  2554 
ผลการพัฒนา 

สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย 1  ครั้ง/1ช่องทาง   2ครั้ง/ 2ช่องทาง พอใช้ 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 5  แผนกวิชาโลหะการ ปีการศึกษา 2554 

ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 
อ้างอิง 

35. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ 
      โครงงาน ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ 
       เรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือ 
       การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งนํา 
       ไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ 

จํานวน 
24  
เร่ือง 

    

36. จํานวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน 
      ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการ 
       เผยแพรร่ะดับชาติ 

จํานวน 
4 ช้ิน     

37. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา 
      และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ 
      โครงงานต่องบดําเนินการ  

ร้อยละ 
0.29 

    

38. จํานวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
       เก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ 
      โครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ 
       สอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

จํานวน 
2 ครั้ง   

2 
ช่องทาง 

    

 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคณุภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้ที่ 
35       

2. มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้ที่ 
36        

3. มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้ที่ 
37 

       

4. มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้ที่ 
38 

      

ดี 

 
 



มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผู้นาํและการจัดการ 
 

 ข้อกําหนดท่ี 6.1 ใช้ภาวะผู้นาํและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรอืบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 39  ระดับคณุภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี 
                      ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ระบบการบริหารงานในแผนกวิชาโลหะการ เป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยบุคลากร
ทุกคนที่เป็นครูผู้สอน (ข้าราชการประจํา/ครูจ้างสอน) ผู้ปกครอง ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ โดย
มีการจัดแผนภูมิการบริหารงานภายในแผนกวิชา แบ่งภาระงานให้ทุกคนได้รับผิดชอบ ออกแบบและจัดเตรียม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานภายใน ให้ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้เรียน และบุคคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ๆ ได้ร่วมกันประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2554 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาโลหะการ จัดให้มีการประชุม สัมมนา เพ่ือปรึกษาหารือ แก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน เก่ียวกับการบริหารงบประมาณด้านวัสดุฝึก ภาระงานที่ทุกคนรับผิดชอบตามแผนภูมิการ
บริหารภายในแผนกวิชาโลหะการ มีการนําแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และผล
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 มาพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ร่วมกัน
พิจารณาวางแผนในการพัฒนาครูผู้สอน และผู้ เรียน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร (หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ) พิจารณาจาก 

1. การกระจายอํานาจในการบริหารฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางาน/งาน 
2. การใช้สถานศกึษาเป็นศูนย์กลางในการกําหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผนจัด

การศึกษาของตนเอง 
3. การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการตัดสินใจ

และการจัดการศึกษา 
4. การพ่ึงตนเอง ที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการ

ดําเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา 
5. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมท้ังการแสวงหาความ

ร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  
6. ความสามารถในการปรับใช้การบริหาร ตามสถานการณ์ที่นําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิได้อย่างต่อเน่ืองและ

หลากหลาย 



7. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพ่ือการ
พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู ้

8. การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน และมหีน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ครบ  8  ข้อ 6 – 7 ข้อ น้อยกว่า  6  ขอ้ 

 
ซึ่งระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา  ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยพิจารณาตามองค์ประกอบทั้ง  8   ข้อ        
พบว่า แผนกวิชาโลหะการ ได้ดําเนินการทั้งสิ้น   8   ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และข้อ 8 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 39  อยู่ในระดับ        ดี         พอใช้           ปรับปรุง 
 

ผลการพัฒนา 

จํานวนองค์ประกอบที่เป็นระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ
ผู้บริหาร   ปีการศึกษา 2553 

จํานวนองค์ประกอบท่ีเป็นระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ
ผู้บริหาร   ปีการศึกษา 2554 

ผลการพัฒนา 

8  ข้อ  8  ข้อ ดี 

 
 

ข้อกําหนดท่ี 6.2  จัดระบบการดูแลบคุลากรของสถานศกึษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 40  ร้อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาโลหะการท่ีสามารถปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในระหว่างปีการศึกษา 2554  แผนกปฏิบัติตามข้อบังคับคุรสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 

ครูผู้สอนทุกคน ซึ่งเป็นข้าราชการครู  7  คน เป็นครูผู้สอนอัตราจ้างช่ัวคราว 4 คน เป็นผู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกคน  
 
 



 

 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนครูทั้งหมดในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. จํานวนครูที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต 
3. จํานวนครูที่ผ่านการประเมินตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา 
 

ตารางแสดงจํานวนและค่ารอ้ยละของบุคคลากรในแผนกวิชาโลหะการที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สาขางาน 
จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

จํานวนบุคลากรท่ี
ได้รับใบประกอบ

วิชาชีพคร ู
คิดเปน็ร้อยละ 

จํานวนครูทีผ่า่น
การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ    
พ.ศ. 2548 

1.  งานเช่ือมโลหะ  
2.  เทคนิคการเช่ือม
อุตสาหกรรม 

11  คน 11  คน 100 
 

 

หมายเหตุ    หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาโลหะการ ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 85 – 90  น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 40  อยู่ในระดับ      ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการพัฒนา 

จํานวนและค่าร้อยละของบุคลากรใน 
แผนกวิชาโลหะการ ที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปีการศึกษา 2553 

จํานวนและคา่ร้อยละของบุคลากรใน 
แผนกวิชาโลหะการ ทีส่ามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปีการศึกษา 2554 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการพัฒนา 

11 100 11 100 ดี 
 
 

  
ข้อกําหนดท่ี 6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่  41  ระดับคณุภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูข้อง (สถานศึกษา)  
                       แผนกวิชาโลหะการ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาโลหะการ มี Webpage ที่อยู่ภายใต้การดูแลของระบบ Website ของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีช่ือ 0http://welding.cmtc.ac.th โดยมอบหมายให้ครูผูส้อนที่ทําหน้าที่
ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาฯ เป็นผู้ดูแลระบบ ควบคู่กับผู้ดูแลระบบของวิทยาลัยฯ 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 

ครูผู้สอนทุกคนจะเผยแพร่ขอ้มูลทางวิชาการ หรือจะทํา e-Book,  e-Learning หรือสร้าง 
Webboard หรือ Facebook สําหรับการเรียนการสอนเพ่ือโต้ตอบกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ในกระบวนการ
บริหารงานภายในแผนกวิชาฯ มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ให้เป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเน่ือง 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ พิจารณาจากองค์ประกอบดังน้ี 
1. มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจที่เป็นปัจจบัุน 
2. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม และมผีู้รับผิดชอบ 
3. มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 

 

 
 
 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 4  หรือ 
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ข้อ 

ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 3 
ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 2 หรือ    

ไม่ได้ดําเนินการ 
 

 ซึ่งแผนกวิชาโลหะการได้ดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของแผนกวิชาฯ  ครบ
ตามองค์ประกอบที่กําหนดให้ จํานวน 5 ขอ้  
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 41  อยู่ในระดับ       ดี            พอใช้           ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนองค์ประกอบของระดับ      
คุณภาพในการจัดระบบสารสนเทศ     

และการจัดการความรู้ของแผนกวิชาโลหะ
การ     ปีการศึกษา 2553 

จํานวนองค์ประกอบของระดับ 
คุณภาพในการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรูข้องแผนกวิชา

โลหะการ    ปกีารศึกษา 2554 

ผลการพัฒนา 

ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 3  ปฏิบัติครบ  5  ข้อ ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 6  แผนกวิชาโลหะการ ปีการศึกษา 2554 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 
อ้างอิง 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ี 
       สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม 
       ของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  
       ตรวจสอบได้ 

8 ข้อ     

40.  ร้อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชา 
       โลหะการท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
       มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ร้อยละ
100     

41.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ 
        การจัดการความรู้ของ (สถานศึกษา) แผนกวิชา 
        โลหะการ 

5  ข้อ     

 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคณุภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่6 ตัวบ่งชี้ที่ 
39       ดี 

2. มาตรฐานที ่6 ตัวบ่งชี้ที่ 
40        ดี 

3. มาตรฐานที ่6 ตัวบ่งชี้ที่ 
41 

      ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

 ข้อกําหนดท่ี 7 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี ้
ตัวบ่งชี้ที่ 42  ระบบแกลไกในการประกันคณุภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ)  
อย่างต่อเนื่อง 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาโลหะการมีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองมีการติดตาม ประเมินผล
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้ที่จบการศึกษามีมาตรฐานและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้นก่อนออกไปสู่
ตลาดแรงงานและศึกษาต่อและเพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี) และก้าวไปสู่การทํารายงาน SSR รายบุคคล พร้อมการรองรับการประเมินคุณภาพ 
ของ สมศ. 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 

ครูผู้สอนทุกคนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามโครงการ แต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวบ่งช้ีใน 
43 ตัวบ่งช้ี ของ 7 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งนําไปประยุกต์เพ่ือกําหนดเป็น SSR ของแต่ละคน 
นอกจากน้ันครูผู้สอนทุกคนต้องพยายามใช้ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของแผนกวิชาฯ มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพต่อไป 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก 

1. คู่มือและแผนการประกันคุณภาพ 
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 
3. ข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนเพ่ือการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (แผนกวิชาโลหะการ) 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มีการปฏิบัติครบทั้ง 4 ข้อ ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 3 
ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 2 หรือ    

ไม่ได้ดําเนินการ 
 

 ในปีการศึกษา 2554 ได้ปฏิบัติตามระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายใน  แผนกวิชาโลหะ
การสามารถปฏิบัติได้ครบทัง้ 4 ข้อ   

         ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 42  อยู่ในระดับ      ดี             พอใช้           ปรับปรุง 



ตัวบ่งชี้ที่ 43  ประสิทธผิลของการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาโลหะการ มอบหมายให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีต่าง ๆ ใน 7 มาตรฐาน  43   
ตัวบ่งช้ี ได้ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูล แหล่งของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายใน และให้กําหนดระยะเวลาในการจัดทํา CDS รวมท้ังการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละตัว
บ่งช้ี 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 

ครูผู้สอนทุกคนออกแบบ และจัดทําเคร่ืองมือ แบบสอบถาม สําหรับจัดเก็บข้อมูลตาม
ลักษณะตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ในคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายใน จัดส่งข้อมูลให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่รวบรวม นํามาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2554 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก 

1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 
2. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
3. มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้ มีการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) 

หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

  ปฏิบัติครบทัง้ 3 ข้อ ปฏิบัติข้อ 1 และ ข้อ 2 ปฏิบัติข้อ 1 เพียงข้อเดียว 
 

 ดังนั้น  ประสทิธิผลของการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชาโลหะการ ปีการศึกษา 2554 
สามารถปฏิบติัได้ 3 ข้อ คือ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 43  อยู่ในระดับ         ดี         พอใช้           ปรับปรุง 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 7  แผนกวิชาโลหะการ ปีการศึกษา 2554 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 
อ้างอิง 

42.  ระบบแกลไกในการประกันคุณภาพภายในที ่
       ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ)  
       อย่างต่อเน่ือง 

ปฏิบัติได้
ครบ      
4  ข้อ 

    

43.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ     

 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคณุภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่7 ตัวบ่งชี้ที่ 
42       ดี 

2. มาตรฐานที ่7 ตัวบ่งชี้ที่ 
43       ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ของแผนกวิชาโลหะการ 

 

1.  จุดเด่น และจุดทีค่วรพฒันา ของสาขาวิชาโลหะการ 
  1.1 ผลการดําเนนิงานพบจุดเด่นดังต่อไปนี ้
  1.1.1. ตัวบง่ชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
  1.1.2.  ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผา่น
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.1.3.  ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.1.4. ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี   
  1.1.5.  ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
  1.1.6.  ตัวบ่งชี้ที่  22  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) ได้รับการ
พัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
  1.1.7.  ตัวบ่งชี้ที่ 24  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
(แผนกวิชาฯ) จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
  1.1.8.  ตัวบ่งชี้ที่  26  อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคณุวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชา 
  1.1.9.  ตัวบ่งชี้ที ่27  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
  1.1.10.  ตัวบง่ชี้ที่  29  จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
  1.1.11.  ตัวบง่ชี้ที่ 31  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
  1.1.12.  ตัวบง่ชี้ที่ 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.1.13.  ตัวบ่งชี้ที่ 40  ร้อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาโลหะการที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
   
 
 
    



 1.2  ผลการดําเนนิงานพบจุดที่ควรพฒันาดังต่อไปนี ้
  1.2.1.  ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  1.2.2.  ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  1.2.3.  ตัวบ่งชี้ที่ 16  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
  1.2.4.  ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
  1.2.5.  ตัวบ่งชี้ที่ 23 จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2.6.  ตัวบ่งชี้ที่ 37  ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการ 
 

1.3  ผลการดําเนินงานพบจุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง อย่างเร่งด่วน ในปีการศกึษา 2555 
ดังต่อไปนี ้

  1.3.1.  ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  1.3.2.  ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  1.3.3.  ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
  1.3.4.  ตัวบ่งชี้ที่ 23 จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.5.  ตัวบ่งชี้ที่ 37  ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  นวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในแผนกวิชาโลหะการ ปีการศึกษา 2553 
 

ที่ ชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ระดับ ปวช. หรือ 
ปวส. 

1 เคร่ืองอบไก่หมุน ปวช. 

2 เคร่ืองหั่นต้นกล้วย ปวช. 

3 เคร่ืองทําไอติมแท่งแบบเขย่าอัตโนมัติ ปวช. 

4 อุปกรณ์กวาดเก็บขยะในบ้านระบบกวาดเก็บคร้ังเดียว ปวช. 

5 ชุดจําลองการชุบพลาสติก ปวช. 

6 เคร่ืองดัดเหล็กเส้นกลมขนาด 6 มม. 9 มม. ปวช. 

7 เคร่ืองดัดท่อเหล็กขนาด  Ø ½ น้ิว ปวช. 

8 เคร่ืองบากท่อ ปวช. 

9 เคร่ืองเลื่อยวงเดือนแบบต้ังโต๊ะ  2  ช้ิน ปวช. 

10 เตายางไร้ควัน ปวช. 

11 เคร่ืองตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า ปวช. 

12 ทุ่นเรือ ปวช. 

13 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 

ปวช. 

14 เคร่ืองจักตอกแบบ 2 ลูกกลิง้ ปวส. 

15 เคร่ืองตัดหญ้ามีล้อเลื่อนได้ ปวส. 

16 เคร่ืองหยอดอาหารปลาแบบแรงโน้มถ่วง ปวส. 

17 เคร่ืองอัดเข่ง ปวส. 

18 หัวจับลวงเช่ือมไฟฟ้า ปวส. 

19 ชุดดึงสลิง    2  ชุด ปวส. 

20 เตาเผาขยะไร้ควันแบบท่อสี่เหลี่ยม ปวส. 

21 เตาเผาขยะไร้ควันแบบท่อกลม ปวส. 

22 เคร่ืองจักตอกแบบ 4 ลูกกลิง้ ปวส. 

 
 
 
 
 
 



3.  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ แผนกวิชาโลหะการ 
แผนกวิชาโลหะการ ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยได้ระบุไว้ใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพันธกิจ ซึ่งมีโครงการและกิจกรรม พอสรุปได้ดังน้ี  
  3.1.  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะในการสือ่สาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศให้ดีย่ิงขึ้น 

3.2.  การจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะฝีมือ  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.3.  ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียน  เพ่ือใหเ้หมาะกับเน้ือหาวิชากระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
ต่อวิชาที่เรียนและมีความสขุ 

3.4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและ 
บริการ 
  3.5.  ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีสมยัใหม ่

3.6.  ส่งเสริมการกีฬา  เพ่ือพัฒนาสุขภาพและหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด  อบายมุขทั้งปวง 
ตลอดจนกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน 

3.7.  พัฒนาบุคลากรเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี 
3.8.  จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุฝึก  ให้ทันสมัย เพียงพอเหมาะสมกับการเรียนการสอนและให้ 

สอดคล้องกับตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
  3.9.  หาแนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

4.1. ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึกให้กับสาขาวิชาโลหะการ (เพราะว่าราคาวัสดุ 
สูงข้ึนทําให้วัสดุไม่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติของนักเรียน) 

4.2. ควรปรับปรุงห้องเรียนทฤษฏีให้มสีภาพแวดล้อม สิง่อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ 
เรียนรู้การสอนให้เกิดประสทิธิภาพมากขึ้น 
  4.3. ควรจะคิดค้นพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ
และควรมีการเผยแพร่สูส่าธารณะให้มากข้ึน 
  4.4.  ควรจัดส่งครูเข้ารับการอบรมความรู้ด้านเกี่ยวกับวิชาทางด้านสาขาวิชาชีพให้มากขึ้น 
 

......................................................................... 
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