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ก 

คํานํา 
 

  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556 ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐาน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 และ 48 และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องดําเนินการ อย่างต่อเนื่องตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  การประกันคุณภาพในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      
พ.ศ.2555 ในส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอน ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทั้งหมด 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 
กรกฎาคม 2555 โดยใช้เครื่องมือที่คณะกรรมการสร้างขึ้นเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้ สรุปผลการประเมินเพื่อหาจุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของวิทยาลัย ฯ ในภาพรวม 
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มุ่งหวังที่จะนําผลการประเมินตนเองในครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางใน       
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ในปีต่อไป เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากําลังคน
สร้างความเจริญของชาติสืบไป 

 
 
 

วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ 
                                                                  30  พฤษภาคม  2557 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิต และพัฒนากําลังคนทั้งใน
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน  8  สาขาวิชา ระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
จํานวน  9  สาขาวิชา  22  สาขางาน ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  1  สาขาวิชา ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามมาตรฐาน และคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยเน้นสมรรถนะหรือความสามารถใน
การปฏิบัติงานสําหรับการศึกษา และฝึกอบรมอาชีพทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิต 

ในปีการศึกษา  2556  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา        
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนในการนําสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา ของสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) มี  2  ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาและส่วนที่  2  การฝึกอบรมวิชาชีพ      
(ในวิทยาลัยสารพัดช่าง) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในส่วนที่  1  
รายละเอียด มีดังนี้ 

ส่วนที่  1  การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  9  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน  5  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน  12  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จํานวน  2  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
                   จํานวน  4  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  2  ตัวบ่งชี้ 

  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีแผนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยมีแผนดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใต้แผนปฏิบัติการปี  2556 รวมงบประมาณ ในการดําเนินงาน ปีการศึกษา  2556      
เท่ากับ 63,656,619 บาท (หกสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) รวมจํานวนโครงการ
พัฒนาบุคลากร ครุภัณฑ์ และผู้เรียนจํานวน 121 โครงการ  

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 
 



จ 

สรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

จําแนกตามตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐาน 

ผลการประเมนิรายตัวบ่งชี ้

ดีมาก ดี พอใช ้
ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.  ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษา 
     จํานวน  9  ตัวบ่งชี ้

1.1, 1.2,  
1.8, 1.9 

1.3 1.4, 1.5 - 1.7 

2.  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียน 
     การสอนอาชีวศึกษา  
     จํานวน  5  ตัวบ่งชี ้

2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 

2.5  
- - - - 

3.  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
     จํานวน  12  ตัวบ่งชี ้

3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 
3.6, 3.7,  
3.8, 3.9, 

3.12 

3.10, 3.11 - - 3.1 

4.  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
     จํานวน  1  ตัวบ่งชี ้

4.1 - - - - 

5.  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์  
     งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
     จํานวน  2  ตัวบ่งชี ้

5.1  5.2  - - 

6.  ด้านการปลูกฝังจิตสํานกึและ 
     เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
     และพลโลก  
     จํานวน  4  ตัวบ่งชี ้

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4 

- - - - 

7.  ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  
     จํานวน  2  ตัวบ่งชี ้

7.1 7.2 - - - 
 

 
 



ฉ 

สรุปจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา  2556  ดังนี้ 
 

1.  มาตรฐานด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
 

จุดเด่น 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ข) ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ

คุณภาพของผู้เรียน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  1.7  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษา 
ก) ต้องมีการศึกษาปัญหาอย่างจริงจัง และพัฒนาตัวบ่งชี้นี้ให้มีผลในปีต่อ ๆ ไป 

 

2.  มาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

จุดเด่น 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ข) ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 
ค) ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 

จุดที่ควรพฒันา 
– ไม่ม ี
 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
– ไม่ม ี

 

3.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

จุดเด่น 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ข) ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค) ตัวบ่งชี้ที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
 



ช 

ก) ตัวบ่งชี้ที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ

วิทยาลัย 
 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ก) กรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ มีส่วนสําคัญที่จะผลักดันมาตรฐานนี้ให้ประสพ

ผลสําเร็จซึ่งจะมีผลโดยตรงกับผู้สําเร็จการศึกษา 
 

4.  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

จุดเด่น 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

จุดที่ควรพฒันา 
– ไม่ม ี
 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านการบริการวิชาการและวิชาชพี 
– ไม่ม ี
 

5.  มาตรฐานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั 
 

จุดเด่น 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

หรืองานวิจัย ของครู 
 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิัย 
ก) ครูต้องทํางานวิจัยอย่าจริงจังและถูกต้อง 
ข) ผู้บริหารต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง 

 



ซ 

6.  มาตรฐานด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

จุดเด่น 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ข) ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค) ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ง) ตัวบ่งชี้ที่  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จุดที่ควรพฒันา 
– ไม่ม ี
 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

– ไม่ม ี
 

7.  มาตรฐานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

จุดเด่น 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

จุดที่ควรพฒันา 
ก) ตัวบ่งชี้ที่  7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 

2555         
 – อยู่ในระดับ ดี - 
 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ก) ทุกฝ่ายนําผลการประกันคุณภาพไปใช้อย่างจริงจัง 
ข) ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคัญของการประกันคุณภาพมากขึ้น 
ค) บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องใส่ใจในผลการประเมิน และร่วมมือร่วมใจในการ

พัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าโดยใช้ผลจาก รายงานการประเมินตนเอง และการ
ประเมินของกรรมการประเมินคุณภาพ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่  1 
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ตอนที่  1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษา 
 

             1.1.1  ประวัติของสถานศึกษา 
 

               วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดต้ัง และเปิดทําการสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2480 ช่ือโรงเรียนช่างไม้
เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เบื้องต้น ปีการศึกษา 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนการช่าง
เชียงใหม่ ” รับนักเรียนสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี และงดรับนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2503 เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงรวม 6 แผนกวิชา 
คือ ช่างยนต์และดีเซล, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, ช่างไฟฟ้า, ช่างวิทยุและโทรคมนาคมช่าง
ก่อสร้าง ปีการศึกษา 2501 ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 
2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่ ” ปีการศึกษา 2522 ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2545 รวมตัวกับวิทยาลัยต่าง ๆ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และ
แม่ฮ่องสอน จัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งแรกของประเทศ
ไทยที่จัดต้ังได้สําเร็จ มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา 

 

พ.ศ.  2480 ต้ังขึ้นครั้งแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2480 มีช่ือว่า “ โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่ ” เปิดสอนวิชาช่าง
ไม้และเกษตร วิชาช่างตีเหล็ก ช่างทําร่มและจักสานโดยรับนักเรียนที่สําเร็จช้ันประถมปีที่ 4 
เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี สําเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

พ.ศ.  2494 เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกช่างไม้ปลูกสร้างโดยรับนักเรียนที่สําเร็จช้ัน
มัธยมปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี สําเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ.  2496 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนการช่างเชียงใหม่ ” รับนักเรียนสําเร็จช้ันมัธยมปีที่ 3 เข้าเรียน
หลักสูตร 3 ปี และงดรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนต้น 

พ.ศ.  2501 เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างตีเหล็ก แผนกช่างเครื่องยนต์และดีเซล และขยายการ
สอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้างถึงระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงโดยได้รับนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( แผนกช่างไม้สิ่งปลูกสร้าง ) หลักสูตร 
3 ปี 

พ.ศ.  2503 เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รวม 6 แผนกวิชา คือ     
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   -  ช่างยนต์ และดีเซล   -  ช่างกลโรงงาน 

   -  ช่างเช่ือม และโลหะแผ่น  -  ช่างไฟฟ้า 

   -  ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม  -  ช่างก่อสร้าง 

โดยรับนักเรียนที่สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี  

พ.ศ.  2510 ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา 

พ.ศ.  2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่ ” 

พ.ศ.  2519 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย โดยรวมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่เป็น 

 “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาเขต 1 ” เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 (ม.ศ. 5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

พ.ศ.  2522 เปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ” 

พ.ศ.  2524 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ         
เทคนิค (ปวท.) 2 ปี 

พ.ศ.  2526 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ.  2530 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีละ 4 ภาคเรียน 

พ.ศ.  2533 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ภาค
เรียน 

พ.ศ.  2536  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน
เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.  2537 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน 

พ.ศ.  2538 เริ่มเปิดสอนระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.  2540 รับผู้ที่สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ในระบบปกติ และระบบทวิ
ภาคี 

พ.ศ.  2545  เริ่มใช้หลักสูตร ปวช.  2545  สําหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2545 และเปิดสอน
สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาช่าง
ยนต์ , ช่างกลฯ และช่างเชื่อมฯ 
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เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. 

พ.ศ.  2546 เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส. 

พ.ศ.  2547 เปิดคลินิกเทคโนโลยีบริการให้คําปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเป็นโครงการที่ดําเนินการ                     
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

พ.ศ.  2549 เริ่มเปิดสอนสาขางานแม่พิมพ์โลหะ ระดับปวช และสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระดับ 
ปวส. 

พ.ศ.  2551 เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวช. 

พ.ศ.  2554 เริ่มเปิดสอนสาขางานเมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 

พ.ศ.  2555 เริ่มเปิดสอนสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 

พ.ศ.  2556 เปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับ ปวช. 

 เปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ระดับ ป. ตรี 
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             1.1.2  ขนาดและที่ต้ังของวิทยาลัยเทคนคิ  

               วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

                ต้ังอยู่เลขที่  9  ถนนเวียงแก้ว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200  มีเนื้อที่ 17  

ไร่  1  งาน  47  ตารางวา 

                 โทรศัพท ์  0 – 5321 – 7708 - 9 โทรสาร 0 – 5321 - 1599  
                 เว็บไซด์  http://www.cmtc.ac.th  E-mail : ctc@cmtc.ac.th 
        ทิศเหนือ  ติดกับถนนเวียงแก้ว  
        ทิศใต้  ติดกับถนนสิงหราช ซอย  1  
        ทิศตะวันออก ติดกับถนนข้างทัณฑสถานหญิง  
        ทิศตะวันตก ติดกับถนนสิงหราช และที่ดินเอกชน 
 
แผนที่ต้ังวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
   
 
 
 
 

 

หอสมุด 
รัชมังคลา

โรงพยาบ
าล

เซ็นทรั
ดอยสุ ถนนมณีนพรัตน

 

แมริม
ธรรม

คอมพิวเตอร 
พลาซา

วัดพระสิงห 

ตลาดชางเผือก 

ถนนชางมอย 

ถนนทาแพ 

ถนนลอย

ถนนศรีดอน

ไปหางดง สนามบิน 

สวนสาธารณ

โรงเรียน 
วัฒโนทัย

ประตูประตูสวน

ประตูสวน ขวงประตูทา

ประตู

สนาม

สํานักงาน 
เทศบาล

ไปสันกําแพง ถนนราช

ถนนราชวิถี 

วัดดับภัย 

วัดผาบอง 

1
2

3

4

5

6

ตลาดสม

ตลาดประตูเชียงใหม 

โรงพยาบาลสวน
ป

สยามทีวี 

มหาวิทยาลัยเชียง
ใ 

ถนนเวียงแกว 

1    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
2    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
3    อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

4   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
5   ศาลแขวงจงัหวัดเชียงใหม่ 
6   เรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
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             1.1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 

สภาพชุมชน : ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นชุมชนเมือง ประชาชนในชุมชน
ประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจ ค้าขายเป็นส่วนใหญ่ มีร้านค้า บริษัท สถานศึกษา สถานที่ราชการไม่ห่างไกลกัน
มากนัก ซึ่งทําให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มีสภาพแวดล้อมเป็นแบบสังคมเมือง 

สภาพเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจของชุมชนขยายตัวมากขึ้นตามการเพิ่มความหนาแน่นของชุมชน 
ประชากรของ - ชุมชนจะหลากหลายอาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน 

สภาพสังคม : ภาพสังคม และการเมืองของชุมชนโดยรอบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อยู่ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและสภาวะแวดล้อม เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองเก่าที่มีขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ ทําให้สังคม ชุมชนโดยรอบมีความเป็นอยู่ที่สงบ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่บางส่วน ซึ่งกําลังได้รับการใส่ใจ และร่วมกันแก้ไขของคนในชุมชน ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ 

             1.1.4  งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น  129,996,916  บาท (รายละเอียดแสดงในตารางที่  1.1) 
ตารางที่  1.1  งบประมาณรายรับ ประจําปีการศึกษา  2556 
 

รายการ จํานวนเงนิ (บาท) 
1.  งบบุคลากร 
   1.1  เงินเดือน,เงินประจําตําแหน่ง,เงินวิทยฐานะ,ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 65,568,217 
   1.2  พนักงานราชการ 772,080 
2.  งบดําเนินงาน  
   2.1  งบดําเนินงาน (แผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําปี) 8,746,679 
   2.2  ค่าสาธารณูปโภค 4,605,000 
3.  ค่าเสื่อมราคา - 
4.  งบเรียนฟร ี 15  ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  
   4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน 22,870,140 
   4.2  ค่าหนังสือเรียน+ค่าเครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 23,431,550 
5. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนในโครงการพิเศษต่าง ๆ )  
   5.1  โครงการ Fix it Center 2,426,000 
   5.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ 553,500 
   5.3  โครงการคุณธรรมนําความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 325,000 
   5.4  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 78,000 
   5.5  โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 620,750 

รวมงบประมาณรายรบัทั้งสิน้ 129,996,916 
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ตารางที่  1.2  งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีการศึกษา  2556 
 

รายการ จํานวนเงนิ (บาท) 
1.  งบบุคลากร 
   1.1  เงินเดือน,เงินประจําตําแหน่ง,เงินวิทยฐานะ,ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 65,568,217 
   1.2  พนักงานราชการ 772,080 
2.  งบดําเนินงาน  
   2.1  งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําปี) 8,746,679 
   2.2  ค่าสาธารณูปโภค 4,605,000 
3.  ค่าเสื่อมราคา - 
4.  งบเรียนฟร ี15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  
   4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน 22,870,140 
   4.2  ค่าหนังสือเรียน+ค่าเครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 23,431,550 
5. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนในโครงการพิเศษต่าง ๆ )  
   5.1  โครงการ Fix it Center 2,426,000 
   5.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ 553,500 
   5.3  โครงการคุณธรรมนําความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 325,000 
   5.4  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 78,000 
   5.5  โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 620,750 

รวมงบประมาณรายจา่ยทั้งสิ้น 129,996,916 
 
1.2  สภาพปจัจุบันของสถานศึกษา 
             วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 
ปรับปรุง พ.ศ.  2546  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.  2546  รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษามี ดังนี้ 
             1.2.1  จํานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2556  
                ดังแสดงในตาราง ที่  1.3  ถึงตารางที่  1.6 
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ตารางที่  1.3  จํานวนผู้เรียนจําแนกตามระดับชัน้ หลักสูตร เพศ 
 

ระดับชัน้ 
หลักสูตร 

รวม 
ปกติ + ทวิภาค ี

ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 
ปวช. 1 980 63 980 63 1,043 
ปวช. 2 713 47 713 47 760 
ปวช. 3 713 32 713 32 745 

รวมระดับ ปวช. 2,406 142 2,406 142 2,548 
ปวส. 1 815 59 815 59 874 
ปวส. 2 663 25 663 25 688 

รวมระดับ ปวส. 1,478 84 1,478 84 1,562 
รวมทั้งหมด 3,884 226 3,884 226 4,110 

 
ตารางที่  1.4  จํานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตาม

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน) 
 

รุ่นที่/ป ี หลักสูตร ประเภทวชิา/สาขาวิชา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวนผูเ้รียน 
ชาย หญิง รวม 

4/2556 ระยะสั้น    ช่างยนต์ 1 228 - 228 
4/2556 ระยะสั้น    ช่างกลโรงงาน 1 132 1 133 
4/2556 ระยะสั้น    ช่างเชื่อมโลหะ 1 147 - 147 
4/2556 ระยะสั้น    ช่างไฟฟ้ากําลัง 1 225 4 229 
4/2556 ระยะสั้น    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 242 25 267 
4/2556 ระยะสั้น    ช่างเมคคาทรอนิกส์ 1 38 2 40 
4/2556 ระยะสั้น    ช่างก่อสร้าง 1 129 8 137 
4/2556 ระยะสั้น    ช่างสถาปัตยกรรม 1 93 34 127 
4/2556 ระยะสั้น    เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 56 8 64 

รวม 9 1,290 82 1,372 
 



 

9

ตารางที่  1.5  จํานวนผู้บรหิารและครูจาํแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒกิารศึกษา ตําแหน่ง 
 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จํา 
นวน 
(คน) 

สถานสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่ง  

ผู้บริหาร/คร ู

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.เ
อก

 
ป.โ

ท 

ป.ต
ร ี

คร
ูผูช้

่วย
 

คร
ู คศ

.. 1
 

ชํา
นา

ญก
าร

 

ชํา
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

เชี่ย
วช

าญ
 

ฝ่ายผู้บริหาร 5 5 - - 5 - 1 3 1 - - 1 4 - 
1. ครูแผนกวิชายนต์ 24 10 1 13 23 - - 2 21 - 1 6 3 - 
2. ครูแผนกวิชา 
    ช่างกลโรงงาน 

14 9 - 5 14 - - 3 11 - - 7 2 - 

3. ครูแผนกวิชา 
    ช่างโลหะการ  

12 8 - 4 11 1 - - 12 1 - 5 2 - 

4. ครูแผนกวิชา 
    ช่างไฟฟ้ากําลัง 

24 15 1 8 22 2 - 6 18 1 1 3 8 1 

5. ครูแผนกวิชา 
    ช่างเมคาทรอนิกส์ 

5 1 - 4 5 - - 1 4 - - - 1 - 

6. ครูแผนกวิชา 
    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

27 12 - 15 25 2 - 5 22 - 3 2 7 - 

7. ครูแผนกวิชา 
    ช่างก่อสร้าง 

14 7 - 7 8 6 - 3 11 - - 1 6 - 

8. ครูแผนกวิชา 
    ช่างสถาปัตยกรรม 

10 5 - 5 8 2 - 2 8 - - 1 4 - 

9. ครูแผนกวิชาช่าง 
   เทคนิคอุตสาหกรรม 

9 4 - 5 9 - - 3 6 - - 3 1 - 

10. ครแูผนกวิชา 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6 3 - 3 3 3 - 2 4 - 1 1 1 - 

11. ครแูผนกวิชา 
     สามัญสัมพันธ์ 

32 18 - 14 5 27 1 9 22 - 3 7 8 - 

รวมทั้งหมด 182 97 2 83 138 43 2 39 140 2 9 37 47 1 
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ตารางที่  1.6  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ 
วุฒิการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2556 
 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 
จํานวน
(คน) 

สถานสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 
พน

ักง
าน

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จํา
 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.เ
อก

 
ป.โ

ท 
ป.ต

ร ี
ต่ํา

กว
่า 

1.  งานบริหารงานทั่วไป 5 - 1 - 4 1 4 - - 5 - 
2.  งานบุคลากร 1 1 - - - 1 - - - 1 - 
3.  งานการเงิน 5 - - 1 4 - 5 - - 4 1 
4.  งานบัญช ี 2 1 - - 1 - 2 - - 2 - 
5.  งานพัสดุ 5 - - 2 3 1 4 - - 3 2 
6.  งานอาคารสถานที่ 15 - - 6 9 9 6 - - - 15 
7.  งานทะเบียน 4 - - 1 3 - 4 - - 4 - 
8.  งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 - 1 - - 1 - 
9.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 3 - - - 3 2 1 - - 3 - 
10.  งานความร่วมมือ 1 - - - 1 - 1 - - 1 - 
11. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ 
     สิ่งประดิษฐ ์

1 - - - 1 - 1 - - 1 - 

12. งานประกันคุณภาพ และมาตรฐาน 
      การศึกษา 

1 - - - 1 - 1 - - 1 - 

13.  งานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 1 - - - 1 - 1 - - 1 - 
14.  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 3 - - - 3 1 2 - - 2 1 
15.  งานปกครอง 2 - - 1 1 2 - - - 2 - 
16.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 2 - - - 2 - 2 - - 2 - 
17.  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 
18.  งานวัดผลและประเมินผล 2 - - - 2 - 2 - - 2 - 
19.  งานวิทยบริการและห้องสมุด 3 - - 1 2 - 3 - - 2 1 
20.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - - 1 1 - - - 1 - 
21.  งานสื่อการเรียนการสอน 1 - - - 1 1 - - - 1 - 

รวมทั้งหมด 60 2 2 12 44 19 41 - - 40 20 
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1.3  ระบบโครงสรา้งบริหาร 
       เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิดร่วมทํา 
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงาน ปีการศึกษา  2556  ดังนี้  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
        
 
 
   
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
               

 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการวิทยาลัย 
นายไพบูลย์  วงศ์ย้ิมย่อง 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายมนัส  อาจองค์ 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายปัญญชาติ  วงษ์ปัญญา

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

นายบรรเลง  ต้ังโภคานนท์

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

นายอรัญ  พวงพันธุ์

หัวหน้างานการเงิน 
นายศักดา  คล้ายจินดา 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
นายนรินทร์  ศรีธิการ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางเกษมสุข  ศุภกุลวัฒนา 

หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายหงษ์คํา  อินใจ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
นายเศกศึก  ผอ่งใส 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวชมนาด  พรมมิจิตร 

หัวหน้างานบัญชี 
นางธัญญาภรณ์  อินตา 

หัวหน้างานพัสดุ 
นายเสถียร  โพธิรัตน์ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
นายชายชาญ  ปิงเมือง 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางระวีวรรณ  สุนทรศารทูล 

หัวหน้าแผนกวิชา       
เทคโนโลยีสารสนเทศ           

นายจุฑากรณ์  สัมปชัญญสถิตย์ 

หัวหน้าแผนกวิชา             
ช่างสถาปัตยกรรม 
นายพงษกร  ศรีมณี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นางสาวญาณี  ทําบุญ 

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
 นายเรื่องศิลป์  พึ่งพุม่แก้ว 

หัวหน้างานกิจกรรม       
นักเรียนนักศึกษา 
นายมานิต  ขัดขาว

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นางสาววรลักษณ์  ปราบไพรี 

หัวหน้างานปกครอง 
นายธวัชชัย  แสงโพธ์ิ 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสุพรรณ  แก้วฝั้น 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายอภิชาต ิ แก้วประดิษฐ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายนพพร  จินะกา 

หัวหน้าแผนกวิชา           
เทคนิคอุตสาหกรรม            
นายสันติสุข  ศรีเกิน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
นายสุพรรณ  แก้วฝั้น 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ    
และการจัดหางาน 

นางวันเพ็ญ  สุมนาพันธ์ุ

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 
นายมงคล  ธุระ

หัวหน้างานประกันคุณภาพ    
และมาตรฐานการศึกษา 
นายชูศักดิ ์ พุกกะพันธ์ุ

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
นายชวลิต  นุชนารถ 

หัวหน้างานทะเบียน 
นายพิทยา  กุลชนะพงศธร 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
นายสุทธิรักษ์  โกช่วย 

หัวหน้างานสวัสดิการ       
นักเรียนนักศึกษา 

นางสาวรุ่งทิวา  อินทวงศ์
หัวหน้างานโครงการพิเศษ     

และการบริการชุมชน 
นายอภิชาต ิ แก้วประดิษฐ์

ต่อ

หัวหน้างานการค้า ผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ 

นายเชิดชัย  ทิพยวารรีวงศ์
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หัวหน้าแผนกวิชา             
แมคคาทรอนิกส์              

นายกิตติพงษ์  พงษ์จําปา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน 
นายไพศาล  จันทร์ไชย 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
นายธวัช  นนทธรรม 

หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

นางธิดา  นุชนารถ 
หัวหน้างานอาชีวศึกษา       

ระบบทวิภาคี 
นายสมศักดิ์  ตรีเอกานุภาพ 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นายนิกรณ์  ทรายแกว้  

ต่อ
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1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
       รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปีการศึกษา  2556 
 

ลําดับ วัน – เดือน - ปี/สถานที ่ ครู/นักศึกษา/บุคลากร รางวัล 
1 วันที่  6 - 10  

มกราคม  2556  
ณ วิทยาลัยเพชรบูรณ์ 

สาขาวิชาช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม 
นักศึกษา ได้แก่ 
นายพิเชษฐ์  โค้วตระกูล 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ระดับภาคเหนือ 

2 วันที่  11 – 15   
กุมภาพันธ์  2556 
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาช่างเทคนิค 
อุตสาหกรรม 
นักศึกษา ได้แก่ 
นายพิเชษฐ์  โค้วตระกูล 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานฝึกฝีมือ
ระดับชาติ  

3 วันที่  11 – 15   
กุมภาพันธ์  2557 
ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

สาขาวิชาช่างเทคนิค 
อุตสาหกรรม 
นักศึกษา ได้แก่ 
นายพิเชษฐ์  โค้วตระกูล 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ  1 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ระดับชาติ ครั้งที่  23 

4 วันที่  15 – 16 
สิงหาคม  2556 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค  10  ลําปาง 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
1. นายกิติพงษ์  พงษ์จําปา 
2. นายสุรปัญญ์  จันทร์สวัสด์ิ 
3. นายทรงกลด  มายาง 
นักศึกษา ได้แก่ 
1. นายแสนภูมิ  สุ่มประดิษฐ์ 
2. นายชัชชัย  เณรพึ่ง 
3. นายฉันทะ  วิริยะตระกูลธร 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
"สาขาเมคคาทรอนิกส์  และสาขา
เครื่องจักร CNC"  
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่  25  

5 วันที่  15 – 16 
สิงหาคม  2556 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค  10  ลําปาง 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
นางสาวจิราพร  ปัญญารักษา 
นักศึกษา ได้แก่ 
นายณัฐกานต์  ธนันชัย 

รางวัลชนะเลิศอันดับที ่ 2 
การแข่งขันฝีมืองานไม้  
ประเภทไม้เครื่องเรือน 
ระดับภาค 
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ลําดับ วัน – เดือน - ปี/สถานที ่ ครู/นักศึกษา/บุคลากร รางวัล 
6 วันที่  6 - 10   

มกราคม  2557 
ณ วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ์ 
 

สาขาวิชาช่างสถาปัตยกรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
1. นายรัตน์ติยา  ศรีมณ ี 
2. นายปิติพงศ์  สารกาศ 
3. นายยุทธนา  ตุ่นแก้ว 
4. นายพิทักษ์  ฟองวรรณา 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ  1 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
และการแข่งขนัทักษะพื้นฐาน
อาชีวศึกษาประเภทงานเขียนแบบ
ก่อสร้าง ปวช. 
ระดับภาค 2556 

7 วันที่  6 - 10   
มกราคม  2557 
ณ วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ์ 
 

สาขาวิชาช่างสถาปัตยกรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
1. นายรัตน์ติยา  ศรีมณ ี 
2. นายปิติพงศ์  สารกาศ 
3. นายยุทธนา  ตุ่นแก้ว 
4. นายพิทักษ์  ฟองวรรณา 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
และการแข่งขนัทักษะพื้นฐาน
อาชีวศึกษาประเภทการออกแบบ
ระยะสั้น ปวช. 
ระดับภาค 2556 

8 วันที่  10 - 11   
มกราคม  2557 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

สาขาวิชาเครื่องกล 
นายอาทิตย์  ทองแท ้
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดการจัดสถานที่ เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
ระดับประเทศ 
 
 

9 วันที่  5 – 8 
กุมภาพันธ์  2557 
ณ วิทยาลัยเทคนิค
พิษณุโลก 

สาขาวิชาเครื่องกล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 
การแข่งขันทักษะนักศึกษา 
Toyota T-Tep ครั้งที่  19 

10 วันที่  17 – 23 
มีนาคม  2557 
ณ  ศูนย์ การค้ า เซ็ นทรั ล 
พลาซ่าเชียงใหม่  
แอร์พอร์ต 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
1. นายสุรปัญญ์  จันทร์สวัสด์ิ  
2. นายทรงกลด  มายาง 
นักศึกษา ได้แก่ 
1. นายธนพล  วังชนะ 
2. นายภากร  คลอนศรี 
3. นายฉันทะ  วิริยะตระกูลธร 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับที ่ 1 
การแข่งขันออกแบบ 
และสร้างหุ่นยนต์  
Robot Design Contest  2014  
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ลําดับ วัน – เดือน - ปี/สถานที ่ คร/ูนักศึกษา/บุคลากร รางวัล 
11 วันที่  1  เมษายน  2557 

ณ วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงใหม่ 

สาขาวิชาเครื่องกล 
นายอาทิตย์  ทองแท ้

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดการจัดการเรียนรู้ระบบ
ทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับภาค 

12 ณ วิทยาลัยเทคนิค 
สันกําแพง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
นางสาววราภรณ์  แผ่นฟ้า 
นักศึกษา ได้แก่ 
1. นางสาวพรรณนิภา  ปัญญา 
2. นางสาวปรียาภรณ์  กันธิยะ 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับที ่ 1 
การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์  
“ระบบกระจายเสียงตามสายโดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ v.2” 
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1.5  ความสาํเร็จตามเป้าหมายของการดาํเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

       ความสําเร็จตามเป้าหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา  2556  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 

ด้าน (เปา้หมายการพัฒนา) (กลยุทธ์) เป้าหมายความสาํเร็จ 
1.5.1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
        การดํา เนินการพัฒนาผู้ เรียน  และผู้สํ า เร็จ
การศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดการศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติงาน
จริงการจัดทําโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาต่าง ๆ  
 

-  โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนแบบ 
   ฐานสมรรถนะ 
-  โครงการพฒันาความรู้การเรียนการสอน 
-  โครงการพฒันาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
-  โครงการเสรมิความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร 
   งาน  
-  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
-  โครงการทําดีมืออาชีพ 

1.5.2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
         อาชีวศึกษา 
         การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
สอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยกําหนดให้
ครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในรายวิชาที่สอน
ทุกคนจัดให้กิจกรรม โครงการที่ดําเนินการเพื่อพัฒนา
ไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 
 

-  โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ 
   การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
-  โครงการพฒันาครูเพื่อผลติสื่อการเรียนการสอน 
   แบบบูรณาการ 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม  
   M๐๐del 
-  โครงการพฒันาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   ช้ันสูงสาขากายอุปกรณ์ 

1.5.3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
         บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทําแผน
บริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแล
ผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและ
งบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่าย 

-  โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
-  โครงการจัดทําแฟ้มที่ปรึกษา 

-  โครงการจัดทําหนังสือคู่มือครูที่ปรึกษา 

-  โครงการพฒันาระบบรายงานตัวนักเรียน 
   นักศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศ 

-  โครงการแนะแนวทางศึกษาและอาชีพ 

-  โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

-  โครงการการจัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

-  โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ 
   สถานประกอบการ 
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ด้าน (เปา้หมายการพัฒนา) (กลยุทธ์) เป้าหมายความสาํเร็จ 
1.5.4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
         การดําเนินการ ด้านการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพ แก่ผู้เรียน โดยการจัดหนังสือ ตําราให้แก่ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด และบริการคอมพิวเตอร์
เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงงานบริการ
ด้านอาชีพ เช่น อาชีวะล้างแอร์ช่วยชาติ ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix It Center โครงการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นให้แก่ประชาชนทั่วไป 

-  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 
-  โครงการศูนย์เสริมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 
-  โครงการจัดซื้อหนังสือตําราทําห้องสมุดเพื่อการ 
   ค้นคว้า 
-  โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี 
-  โครงการสอนเสริมคอมพิวเตอร์ นักศึกษา ปวช.  
 

1.5.5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
         หรืองานวิจัย 
         ส่งเสรมิให้คร ูและผู้เรียนจัดทํานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ หรือวิจัยที่เป็นประโยชน์ตลอดจนมีการ
เผยแพร ่

-  โครงการการประชุมสัมมนา และนําเสนอ 
   ผลงานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ 
   ครั้งที่ 3 
-  โครงการแขง่ขันสิ่งประดิษฐ์ระดับ อสจ.,ภาค 
   ,ชาติ 
-  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยเบื้องต้น  
   และวิชาโครงการของแผนกวิชาชีพต่าง ๆ 

1.5.6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสรมิสร้างความ 
         เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
         สถานศึกษาดําเนินการให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียนร่วมโครงการ 
กิ จกรรม  การปลู กฝั งจิ ตสํ านึ ก รั กชาติ  เทิ ดทู น
พระมหากษัตริ ย์  ส่ ง เสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-  โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ 
   ปวช.1 

-  โครงการประกวดมารยาทไทย 

-  โครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครู 
   ช่าง ประจําปีการศึกษา 2556 

-  โครงการหลอ่เทียนและแหเ่ทียนพรรษา 

-  โครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ 

-  โครงการส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่น 
   (แข่งขันโคมลอย) 
-  โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดล้อม 

-  โครงการบําเพ็ญประโยชน์บํารุงพุทธศาสนา 
-  โครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ 
-  โครงการลูกเสือรักน้ําปิง 

1.5.7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
         จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  

-  โครงการอบรมผู้ประเมินและประเมินคุณภาพ 
   การประกันคุณภาพของแผนกวิชา และฝ่ายฯ 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทํา  
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ด้าน (เปา้หมายการพัฒนา) (กลยุทธ์) เป้าหมายความสาํเร็จ 
และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

   Common Data Set (CDS)  
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานประกัน 
   คณุภาพในสถานศึกษา 

1.5.8  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
         การดําเนินการด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้เรียน เพื่อให้มีอาชีพเพิ่มเติมให้แก่
ผู้เรียน โดยสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ 
และความถนัดได้อย่างหลากหลายอาชีพ 

-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 
-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างยนต์ 
-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างกล 
-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างเชื่อม 
-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 
-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างสถาปัตยกรรม 
- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร 
-  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์ 

 
1.6  ความสาํเร็จตามเป้าหมายของการบริหารความเสีย่ง 
       ความสําเร็จตามเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา  2556  ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ 
1.6.1  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน คร ูและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา 
     สถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน และ 
     โครงการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
     พร้อมกับมีการประเมินผล และ 
     ปรับปรุงแผนงาน และโครงการฯ  
     อย่างต่อเนื่อง เพื่อทําให้ความเสี่ยง 
     ในด้านต่าง ๆ นั้นลดลงและหมดไป 

1.6.2  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท 
1.6.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด 
1.6.4  ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
1.6.5  ความเสี่ยงด้านการพนัน และการมัว่สุม 
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ตอนที่  2 
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ตอนที่  2 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคข์องสถานศึกษา 
 

       ปรชัญา 
       การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม 
 

       วิสัยทัศน ์
       สถาบันแห่งการผลิต และพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานวิชาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

       พนัธกิจ 
       1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
       2.  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทัง้ใน และต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา 
       3.  วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
       4.  ขยายโอกาสทางการศึกษาและฝกึอบรมวิชาชีพส่งชุมชน 

 

       เป้าประสงค ์
       ผู้สําเร็จการศึกษานําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพอย่างก้าวหน้า และดํารงตนในสังคม
อย่างมีความสุข 
 
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 
 

      เพื่อให้การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะ
ของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

เพื่อผลิต และพัฒนากําลังคน
ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

1. จํานวนสาขางานต่าง ๆ ทีพั่ฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะจํานวน 22 สาขา 
2. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. ที่ได้งานทํา ในสถานประกอบการ/
ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพอิสระร้อยละ  
85.84 
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ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

อาชีพอิสระ ร้อยละ  85.84 
3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปวส. ที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/
ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ  
91.53 
4. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบ 
การต่อผู้สําเร็จการศึกษาที่ทํางานในสถาน
ประกอบการ ระดับ  5 

2. สร้าง และพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ กํากับ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสร้างระบบการนิเทศ 
กํากับ ติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

5. การนิเทศกํากับ ติดตามประเมินผล 
ทั้งหมดจํานวน  16  ครั้ง 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ  75.16 

3. ส่งเสริมให้มกีารจัดการศึกษาใน
ระดับ 
ปริญญาตรี  

เพื่อเตรียมการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี 

7. จํานวนโครงการเตรียมความพร้อมกับ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  
3  โครงการ 

4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนางานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน ผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับดีมาก 

5. พัฒนาแหลง่เรียนรู้สําหรับ
บริการแก่ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สําหรับให้บริการแก่ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. จํานวนแหลง่ความรู้ สําหรบัให้บริการ
แก่ผู้เรียน จํานวน 15 แหล่ง 

6. พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษา
เพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการ  
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

10. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพพื้นฐานครบทั้ง 3 ด้าน (ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร เทคโนโลยี และการเขียนแผน
ธุรกิจ  15  โครงการ ร้อยละ  50 

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

11. จํานวนโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ จํานวน  23  โครงการ 

8. พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทุก
ระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เพื่อยกระดับช่างในสถาน
ประกอบการและช่างชุมชนให้

12. จํานวนครั้งของการฝึกอบรมกําลังคน
อาชีวศึกษาของศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา 
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ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 มีความรู้และทกัษะฝีมือตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
หรือช่างในสถานประกอบการ หรือช่าง
ชุมชน จํานวน  6  ครั้ง 

9. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับ 
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1 ส่งเสรมิให้ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
2 เพื่อให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
จัดทําและใช้งานวิจัย พัฒนา
งานที่รับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ 

13. ร้อยละของจํานวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาชีพ 20 ช.ม.ร้อยละ  88.42 
14. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีงานวิจัย เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ 
ร้อยละ  70 

10. สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี ความก้าวหน้า 
อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความก้าวหน้าทางอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

15. ร้อยละของจํานวนครูได้รับ การเลื่อน
วิทยฐานะให้สงูขึ้น ร้อยละ  7.22 

11. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แบบบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

16. ร้อยละของครูที่จัดทําแผนการสอน
แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ  99.28 

12. พัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้าน
ภาษาเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการ ของครูผู้บริหาร 
ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร ครแูละบุคลากร 

17. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานครบทั้ง 
3 ด้าน ร้อยละ  30 

13. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ 

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการ 
 

18. จํานวนระบบเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการ จํานวน 5 ระบบ 
19. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยี ระดับ  5 

14. พัฒนาระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ 
 

20. จํานวนหน่วยงานภายในที่มีระบบ
ควบคุมภายใน 25 หน่วยงาน 
21. ระดับประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายใน ระดับ  4 

15. ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

22. จํานวนครั้งในการประชุมระหว่าง
ผู้บริหารกับครหูรือผู้เกี่ยวข้องในสถาน 
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ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ศึกษา จํานวน  29  ครั้ง 
16. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ในและต่างประเทศในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในภาครัฐและเอกชน
ในการจัดการอาชีวศึกษา 

23. จํานวนสถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความรว่มมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา  450  หน่วยงาน 
24. จํานวนหน่วยงานที่ลงนามความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  47  
หน่วยงาน 

17. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์
 

25. จํานวนเรื่อง นวัตกรรม 
งานวิจัย และสิง่ประดิษฐ์ ระดับ ปวส.  
251  เรื่อง ระดับ ปวช.  277  เรื่อง 
26.ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การวิจัยร้อยละ  90 
27. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ์  2  เรื่องต่อปี ร้อยละ  60 

18. สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม 

เพื่อพัฒนาอาชีพและการ
ให้บริการทางวิชาการต่อ
ชุมชน  
 

28. จํานวนโครงการบริการ 
ชุมชน จํานวน  11  โครงการ 
29. จํานวนครู นักศึกษา ทั้ง ปวช. และ 
ปวส. ที่ให้บริการชุมชน จํานวน 667 คน 
30. จํานวนประชาชนที่ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมขอรับบริการทางวิชาการ จํานวน
ประชาชน  1,512  คน 

19. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งบริการความรู้ทาง
วิชาชีพแก่ชุมชน 

เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชน 

31. จํานวนแหล่งเรียนรู้สําหรบับริการ
ชุมชน  6  แหล่งการเรียนรู้ 
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2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
 

       เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึงกําหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคมุ เป้าหมายความสําเร็จ 
2.3.1  ความเสี่ยงด้านความ 
        ปลอดภัยของผู้เรียน ครู 
        บุคลากรภายในสถานศึกษา 

-  ติดต้ังกล้องวงจรปิดใน 
   สถานศึกษา 
-  อบรมให้ความรู้นักเรียน 
   และบุคลากร 

-  โครงการความปลอดภัยใน 
   สถานศึกษา 
-  โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน๊อก 

2.3.2  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ 
         วิวาท 

-  ออกตรวจรว่มกับสารวัตร 
   นักเรียนและเจ้าหน้าที่ 
   ตํารวจ 

-  โครงการจัดระเบียบสังคม และ 
   ควบคมุพ้ืนที่ปัจจัยเสี่ยง 

2.3.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด -  สอดส่องดูแลนักเรียน 
   นักศึกษา 

-  โครงการตรวจสารเสพติด 

2.3.4  ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น  
         การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

-  อบรมแกนนาํให้คําปรึกษา 
   และพาไปตรวจ 

-  โครงการหนุม่สาวยุคใหมใ่ส่ใจความ 
   พร้อม 
-  โครงการ I – teen CMTC 
-  โครงการ PHJ ของ CMTC 

2.3.5  ความเสี่ยงด้านการพนัน 
         และการมั่วสุม 

-  สอดส่องดูแลตามหอพัก 
   และมมุต่าง ๆ  
   ในสถานศึกษา 

-  โครงการแขง่ขันกีฬา 
-  โครงการเยีย่มบ้าน 

 
 
 
  



 

25

2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
2.4.1  การประเมินคุณภาพภายนอก  
 -  จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม 
- มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจัดการศึกษา 

1.  ผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนด้าน
พ้ืนฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับผลการ
ดําเนินงานร้อยละ  62.37  ค่าคะแนน  3.12  อยู่ใน
ระดับพอใช้ ควรพัฒนาการจัดกระบวนเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมเพื่อให้
ผู้เรียนได้มีทักษะการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้
มากขึ้น สถานศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือ เช่น 
จากชมรมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน และควรมีระบบพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลาย เป็นต้น 

2.  ผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนด้าน
วิชาชีพสาขาวิ ชา  และวิชาชีพสาขางานที่ ไ ด้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ผลการดําเนินงาน ร้อยละ  
72.94  ค่าคะแนน  3.65  อยู่ในระดับพอใช้  ควร
พัฒนาด้านปลูกฝังความตระหนักการสร้างคุณค่า
ความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มากขึ้น และจัดระบบ
ติดตามผู้เรียนที่ขาดความสนใจ และรับผิดชอบ  
ตลอดจนมีกระบวนการที่เข้มงวดขึ้นในด้านการฝึก
ทักษะวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน มีระบบเพื่อนช่วยเพ่ือน  
หรือพี่ดูแลน้อง ในการร่วมมือสร้างสรรค์เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียน เป็นต้น 

3.  ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ ผลการ
ดําเนินงานร้อยละ  44.00  ค่าคะแนน  2.20  อยู่ใน
ระดับปรับปรุง เนื่องจากนวัตกรรม และโครงงาน
วิชาชีพใช้จํานวนนักเรียนในการจัดทําต่อนวัตกรรม
จํานวน  1  ช้ิน มากเกินไป และค่าน้ําหนักของ 

ทิศทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
 - มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจัดการศึกษา   

1.  ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน  1  ปีผลการ
ดําเนินงานร้อยละ  80.21  ค่าคะแนน  4.01  อยู่ใน
ระดับดี ควรพัฒนาต่อยอดด้านระบบการติดตามให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น พัฒนาช่องทางการสํารวจข้อมูล
ทางเว็บไซด์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้สําเร็จ
การ ศึกษาไ ด้มาปรับข้อมูล ให้ เป็นปั จจุ บัน  (Data 
Update) ฯลฯ เป็นต้น 

2.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 
สถานศึกษา ผลการประเมินมีค่าคะแนน  4.33  อยู่ใน
ระดับดี บุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วม เช่นครู 
ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาให้ความร่วมมือยัง
ไม่ถึงเกณฑ์ที่ กําหนดร้อยละ  50  ตามประเด็นการ
พิจารณา ในการพัฒนา เพื่ อ ให้ ก า รดํ า เนิ นการมี
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรหาแนวทางให้บุคลากร
ของสถานศึกษามีความตระหนักพร้อมให้ความร่วมมือ
มากย่ิงขึ้น และพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลที่สะดวกต่อ
การค้นหา เพื่อนําข้อมูลไปพัฒนาสถานศึกษาตามวงจร
คุณภาพ ในปีการศึกษาต่อไป 

3.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผลการ
ประเมินมีค่าคะแนน  5.00  อยู่ในระดับดีมาก ในการ
การพัฒนาต่อยอดให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผลมาก
ย่ิงขึ้นสถานศึกษาควรพัฒนาการเก็บ และรวบรวมข้อมูล
ในการดําเนินการเพื่อแสดงผลการพัฒนาการจัด 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
นวัตกรรมมีค่าน้อยเพราะใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
เท่านั้นควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้นําผลงานไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง และพัฒนาให้สามารถนําไป
ประกวด เผยแพร่ในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือ
ระดับชาติให้มากย่ิงขึ้น 

4.  ผลงานที่ เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สร้ างสรรค์  หรืองานวิจัยของครูที่ ไ ด้นํ า ไปใช้
ประโยชน์ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ 
คิดเป็นร้อยละ  60.43  ของครูประจําการทั้งหมด มี
ค่าคะแนน  3.02  เนื่องจากผลงานส่วนมากใช้
ประโยชน์ภายในสถานศึกษาแต่ในระดับภาค หรือ
ระดับชาติยังมีไม่มากเท่าที่ควรในการดําเนินการปี
การศึกษาต่อไปสถานศึกษาควรจัดให้มีการประกวด
หรือแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู ในระดับสถานศึกษา หรือสาขางาน 
เพื่อนําไปสู่การแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค หรือ
ระดับชาติ และเป็นแรงกระตุ้น และจูงใจให้ครูทํา
วิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปีการศึกษารวมทั้งควรสนับสนุนให้ครู 
ได้ทําการวิจัยสถาบัน โดยเสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสถานบันส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ 
เป็นต้น 

5.  ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ  58.29  
ของสาขางานที่เปิดสอนทั้งหมด มีค่าคะแนนเท่ากับ 
2.91  เนื่องจากจะต้องใช้งบประมาณดําเนินการ
จํานวนมาก และไม่สามารถนํานักศึกษาออกไป
บริการวิชาการตามเกณฑ์ร้อยละ  60  ของนักศึกษา
ทั้งหมดแต่ละสาขางานได้ เพราะนักศึกษา ปวช.1 
ทุกคนจะต้องเรียนวิชาสามัญพื้นฐานก่อนยังไม่มี
ประสบการณ์หรือความรู้วิชาชีพที่จะไปให้บริการได้  

การศึกษาให้เป็นไปตามจุดเน้น จุดเด่น หรอืเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 
เพื่อจะนําไปปรับปรุง และพฒันาสถานศึกษาตามวงจร
คุณภาพในปีการศึกษาต่อไป 

4.  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมิน มี
ค่าคะแนน  5.00  อยู่ในระดับดีมาก มีการสร้างระบบ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู และบุคลากร และสามารถ
สร้างความร่วมมือให้ชุมชนองค์กรภายนอกสถานศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในอนาคตควรมีการ
พัฒนาต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกสาขาวิชาให้สอดแทรกแนวคิด และ
สร้างจิตสํานึกให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรทุกสาขาวิชาใน
เรื่องคุณภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะออกไปสู่โลก
ภายนอกของสถานศึกษา เป็นที่ช่ืนชมของผู้รับบริการ
หรือผู้ ไ ด้รับผลกระทบ นอกเหนือด้านวิชาการแล้ว 
ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องมีความพร้อมในด้านความขยัน 
ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
มองโลกในแง่ดี อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
เป็นต้น 
 - มาตรฐานทีว่่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผลการ
ประเมิน มีค่าคะแนน  5.00  อยู่ในระดับดีมาก ใน
อนาคตควรมีการพัฒนาต่อยอดให้การดําเนินการมี
ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น เช่น สถานศึกษาควรมีการวาง
แผนการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการจริง
อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมการให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการที่ตรงสาขางานที่
ศึกษา และควรเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ หรือสถานประกอบการที่นักศึกษา
ออกไปทํางานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนที่มีความร่วมมือ  
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
อย่างไรก็ตามในการพัฒนาขั้นต่อไป สถานศึกษา 
ควรให้นักศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าร่วม
โครงการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อเป็น
การพัฒนาทักษะของนักศึกษา ในการที่จะนํา
วิชาชีพ ที่เรียนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการไป
ปฏิบั ติจริ ง  เพื่ อ ให้ทุกคนได้ผ่ านกระบวนการ
ให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน ดําเนินการโดยการหมุนเวียนกันเข้าร่วม
โครงการต่อไป 

6 .   ด้ า น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ าพ ผู้ ส อ น 
หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนเพิ่มอัตรากําลัง
บุคลากรด้านธุรการให้กับสถานศึกษาให้สมดุลกับ
งานด้านธุรการที่เพิ่มข้ึนในปัจจุบัน และให้ครูผู้สอน
ทําหน้าที่ด้านการสอนเพียงด้านเดียว จะได้มีเวลาใน
การพัฒนาคุณภาพตนเองเพื่อนําเทคโนโลยีใหม่ๆ  
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร วิธีสอน สื่อ การวัดผล
ประเมินผลและ การวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น 
และนอกจากนี้สถานศึกษาควรจะจัดระบบการ
พัฒนาครูให้เป็นแบบปฏิบัติที่ชัดเจน  
- มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  

1.  สถานศึกษาควรกระตุ้นให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์
ประเมินภายนอก ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
ได้ค่าคะแนน  2.67 

2.  สถานศึกษาควรพัฒนาและเปลี่ยน
ระบบ ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สถิติ
การเกิดเหตุลดลงผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
ได้ค่าคะแนน  3.50   

3. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ การดําเนินการยังอยู่ในระดับพอใช้ คือได้ค่า
คะแนน  3.33  สถานศึกษาควรจัดทําแผนหรือ 

หรือเป็นการขอความอนุเคราะห์ที่มี เอกสารรับรอง 
นอกจากนี้ควรจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสทัศนศึกษา ดู
งานในสถานประกอบการตามสาขางานที่ศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้มีแนวทางและเพิ่มความมั่นใจในเส้นทาง
อาชีพที่ตนเองศึกษา และเมื่อศึกษาดูงานควรให้นักศึกษา
ได้มีการเขียนรายงาน  การเรียนรู้และสิ่ งที่ ไ ด้จาก
การศึกษาดูงานเป็นรายบุคคล โดยครูผู้ควบคุมมีการ
ตรวจรายงาน รวบรวมเป็นรูปเล่มไว้เป็นหลักฐานด้วย 
- มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  
 1.  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก มีค่า
คะแนนตัวบ่งชี้เท่ากับ  5.00  จากคะแนนเต็ม  5.00  
คะแนน ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นในอนาคต  
สถานศึกษาควรมีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
จากหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ให้ครบตาม
องค์ประกอบ ตามระเบียบการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปี  2553  ที่ สอศ. ต้นสังกัดกําหนด เพื่อนํา
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกภาคส่วนไปใช้บริหารจัดการสถานศึกษาในอนาคต
ต่อไป 

2.  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมิน มีค่าคะแนน  5.00  อยู่ในระดับดีมากใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
สถานศึกษา ควรมีการจัดหาครูผู้สอนเพิ่มขึ้น ในสาขา
งานที่อัตราส่วนนักศึกษาต่อครูมีจํานวนเกินที่กําหนด 
โดยการจ้างครูพิเศษ หรือขอรับการสนับสนุนและความ
ร่วมมือในการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมเป็นครูผู้สอน 

3.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน มีค่า
คะแนน  4.50  อยู่ในระดับดี สถานศึกษาควรพัฒนา
จุดเด่นของตนเองเป็นการต่อยอดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
โครงการในการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หรือผู้ได้รับผลกระทบที่สถาน ศึกษา ได้พัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
โดยสํารวจความพึ งพอใจจาก  บุคลากรของ
สถานศึกษา นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ 
หรือสังคมรอบ ๆ สถานศึกษาเพื่อนํามาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทํา
ประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป 

4.  การสร้างการมีส่วนร่วมและขยายโอกาส
ทางการศึกษาโดยการพัฒนาระบบงานของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทําประโยชน์แก่
ชุมชน การดําเนินการ ได้ค่าคะแนน  3.67  อยู่ใน
พอใช้ สถานศึกษาควรมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบ และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการของสถานศึกษาให้
สังคมได้รับทราบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้มีผลการ
ได้รับการยกย่อง การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ 
จากหน่วยงาน  องค์กร ชุมชน  ท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการ หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ต่อไป 

ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น เช่นนําข้อมูลการเงิน และ 
ข้อมูลครุภัณฑ์ เชื่อมโยงกันเป็นระบบเพื่ออํานวยความ
สะดวกต่อบุคลากรที่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูล ที่
เกี่ยวกับข้อมูลการชําระค่าธรรมเนียมการเรียนและข้อมูล
ครุภัณฑ์ ของสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุง
ข้อมูลครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
- มาตรฐานทีว่่าด้วยการประกันคณุภาพภายใน 

1.  การประกันคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ผล
การประเมิน มีค่าคะแนน  4.50  อยู่ในระดับดี มีการ
กําหนด เป้าหมายการประกันคุณภาพโดยการจัดทําแผน
กลยุทธ์  แผนปฏิบั ติงาน  และการรายงานผลการ
ดําเนินงานที่ ชัดเจน  จนเกิดเ ป็นแนวปฏิบัติที่ เป็น
แบบอย่างต่อสถานศึกษาอื่น ในการดําเนินการการ
ประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต  
สถานศึกษาควรมีนโยบายในการสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกส่วนให้ร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพเป็นภารกิจของ บุคลากรทุกคน มิใช่เป็น
หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น อาจต้ังรางวัล
ให้แก่แผนกวิชาที่มีผลการประกันคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
สูงสุด หรือต้ังรางวัลให้แก่แผนกที่มีกระบวนการประกัน
คุณภาพที่ดี เป็นต้น 

2.  สถานศึกษามีผลการพัฒนาจากการประเมิน
คุณภาพภายในจากต้นสังกัดที่เพิ่มขึ้นผลการประเมินมีค่า
คะแนน  4.50  อยู่ในระดับดี   
 - การพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

สถานศึกษาควรมีการประเมินคุณภาพภายใน
ก่อนที่คณะกรรมการระเมินคุณภาพจากต้นสังกัดจะทํา
การประเมิน  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
2.4.2  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
 -  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา  2553 
ข้อเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
มาตรฐานที่ 1 ผู้ เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
วิชาชีพ 
ข้อ เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

1. โครงการทุกโครงการควรมีการสรุป
ประ เมิ นผล  ว่ า โ ค ร งการนั้ น  ๆ  สํ า เ ร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดของโครงการในด้านเชิง
ป ริ ม าณ ,ด้ า นคุณภาพ ,ผลลั พ ธ์ ด้ า นคุณภาพ 
ผลสัมฤทธ์ิ และความคุ้มค่า 

2 .  นํ า ผลก า รประ เ มิ นที่ ยั ง ไ ม่ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ กลับเข้าสู่แผนพัฒนาต่อไป 
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอน 
ข้อ เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

เตรียมความพร้อมให้ผู้ เ รี ยน ,ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา สู่ประชาคมอาเซี่ยนมาเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะ
ทั กษะการฟั ง ,ทักษะการอ่ าน ,ทักษะการพู ด
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น ฯลฯ 
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อ เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้หลากหลาย ในแต่ละประเภท เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่าง
ทั่งถึง 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตจาก
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
1. โครงการทุกโครงการควรมีการสรุปประเมินผล ว่า

โครงการนั้น ๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัด
ของโครงการในด้านเชิงปริมาณ, ด้านคุณภาพ, 
ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ ผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่า 

2. นําผลการประเมินที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ กลับเข้า
สู่แผนพัฒนาตอ่ไป  

3. เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน , ผู้สําเร็จการศกึษา สู่
ประชาคมอาเซียนมาเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะทักษะการ
ฟัง , ทักษะการอ่าน , ทักษะการพูด
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น 
ฯลฯ 

4. สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
หลากหลาย ในแต่ละประเภท เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

5. ควรสนับสนุนและส่งเสริมใหแ้ต่ละแผนกวิชา ดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสให้มากขึ้น 

6. ปรับปรุงรายงานประมารนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงาน จําแนกตามสาขางาน 

7. ควรรายงานปริมาณโครงงานของนักเรียนนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายให้ครบถ้วนตามที่ลงทะเบียน 

8. ควรจําแนกโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามสาขางานของ
นักเรียนนักศึกษา 

9. ควรเพิ่มปริมาณโครงงานในหลักสูตร ปวส. ให้สูง
กว่าเกณฑ์ภายใน จํานวน 10 ช้ินงานต่อปีการศึกษา 

10  .สถานศึกษาควรมีแผนและนิเทศติดตามการใช้
ฐานข้อมูลสารสนเทศในลักษณะเครือข่ายระหว่างข้อมูล 
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 แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ข้อ เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละแผนก
วิชา ดําเนินกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาชีพสู่
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสให้มากขึ้น 
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อ เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

1.  ป รั บ ป รุ ง ร า ย ง า น ป ริ ม าณน วั ต ก ร ร ม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน จําแนก
ตามสาขางาน 

2.  ควรรายงานปริมาณโครงงานของนักเรียน
นักศึกษาชั้ น ปีสุดท้ ายใ ห้ครบถ้วนตามท่ี
ลงทะเบียน 

3.  ควรจําแนกโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามสาขา
งานของนักเรียนนักศึกษา 

4.  ควรเพิ่มปริมาณโครงงานในหลักสูตร ปวส. 
ให้สูงกว่าเกณฑ์ภายใน 10 ช้ินงานต่อปี
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
ข้อ เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

สถานศึกษาควรมีแผนและนิเทศติดตาม
การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศในลักษณะเครือข่าย
ระหว่างข้อมูลหลักของสถานศึกษากับแผนกวิชา 
และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหาร
จัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนของแผนก
วิชา 
 
 

หลักของสถานศึกษากับแผนกวิชา และหน่วยงานภายใน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจักการและการพัฒนาการ
เรียนการสอนของแผนกวิชาควรตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลตัวเลขในรายงานการประเมินตนเอง 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 
ข้อเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
1.  ควรแต่งต้ังกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2.  ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขใน
รายงานการประเมินตนเอง 
3.  ควรเพิ่มหลักฐานการประเมินคุณภาพโดย
กรรมการวิทยาลัย หรือกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
2.4.3  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 - รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 
1.  มาตรฐานด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
 จุดเด่น 
ก) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน

วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมมีนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

ข) ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยู่
ในเกณฑ์ดี 

ค) ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดีผู้สําเร็จการศึกษาได้งาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ปีมจีาํนวนที่น่าพึง
พอใจ 

      จุดที่ควรพัฒนา 
ก) ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในระดบั
ตํ่า 

ข) ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูงมีผลสัมฤทธ์ิ 

       ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ 
       การศึกษาในระดับตํ่า 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จ
การศึกษา 
ก) จัดทําโครงการ และจัดทําแผนการสอนเน้นการบูร

ณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ผู้เรียน
สามารถนํามาประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอย่างเป็นระบบควรมีการสอนซ่อมเสริมนอก
เวลาเรียนปกติ ให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากการไม่
จบการศึกษาตามเกณฑ์ และเปิดโอกาสให้มีการ
เรียนภาคฤดูร้อนเพื่อสอบแก้ตัวให้กับนักศึกษาที่ตก
อย่างเร่งด่วน 

2.  มาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 จุดเด่น 

ก) ผู้สอนมีการสอนที่มีคุณภาพสร้างความพึง
พอใจให้ผู้เรียนในระดับสูง 

ข) วิทยาลัยฯ สามารถจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

ก) กําหนดในแผนพัฒนาวิทยาลัย ฯ ในเรื่องการ
อบรม และใหค้รูดําเนินการจัดทําแผนแบบบูรณา
การทุกรายวิชา 

ข) วิทยาลัย ฯ ต้องดําเนินการพิจารณาเพิ่ม
งบประมาณด้านวัสดุฝึก , อุปกรณ์ สําหรับ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
ค) มีสถานประกอบการที่มีการจดัการศึกษา

ร่วมกับสถานศกึษาระบบทวิภาคีและระบบ
ปกติมีจํานวนมาก 

ง) อัตราส่วนของผู้สอนประจําทีม่ีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้เรียน ในแตล่ะประเภทวิชา
สาขาวิชาอยู่ในระดับดี 

 จุดที่ควรพฒันา 
ก) ควรให้ความรูแ้ก่ครูในการดาํเนินการจัดทํา

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สถานศึกษา
ควรจัดงบประมาณอย่างเหมาะสม 

การเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
 
 

3.  มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
 จุดเด่น 

ก) สถานศึกษาสามารถจัดให้ผู้เรยีนพบครูที่
ปรึกษาอย่างเหมาะสม 

ข) ผู้เรียนออกกลางคันมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบ
กับแรกเข้า 

ค) สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมทีส่่งเสริมด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสถานศึกษา
ส่งเสริมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็น
อย่างดี 

แนวทางการพฒันามาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก) พยายามพัฒนาและกําหนดจํานวนผู้เรียนที่ออก

กลางคัน ให้มรีอ้ยละลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

4.   มาตรฐานการบริการวชิาชพีสูส่ังคม 
 จุดเด่น 

ก) มีโครงการที่ใหบ้ริการวิชาชีพและฝึก
ทักษะวิชาชีพที่มีผลสําเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 

ข) มีการจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพ
และฝึกทกัษะวิชาชีพต่องบดําเนินการได้ดี 

แนวทางการพฒันามาตรฐานการบริการวชิาชพีสู่
สังคม 

ก) ต้องกําหนดนโยบายแผนงาน  /โครงการ 
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพของ
นักเรียน พัฒนาโครงการที่ ให้การบริการ
วิชาชีพสู่สังคมต่าง ๆ ให้มีการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และติดตาม
ผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง 



 

34

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ 
5.  มาตรฐานนวัตกรรมและการวิจัย 
 จุดเด่น 

ก) มีจํานวนนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ 
งานวิจัยและโครงการ ตามเป้าหมาย 

ข) จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงการ ที่มีประโยชน์
ทางวิชาชีพได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ค) มีจํานวนครั้ง และช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงการตามเป้าหมาย 
จุดที่ควรพฒันา 

ก) ควรเพิ่มงบประมาณที่สถานศึกษาใช้ใน
การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 

      สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยใหม้ากขึ้น 

แนวทางการพฒันามาตรฐานนวัตกรรมและการวิจัย 
ก) กําหนดนโยบายแผนงาน/โครงการ ประสาน 
      ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ  ของนักเรียน 
      มีการติดตามประเมินผล ให้ดําเนินโครงการ 
      ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดและเปน็ไป 
      อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  มาตรฐานภาวะผูน้ําและการจัดการ 
         จุดเด่น 

ก) คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรแ์ละการ
มีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา 
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ข) บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี 

แนวทางการพฒันามาตรฐานภาวะผู้นําและการจัดการ 
ก) ควรจัดระบบการติดตามการบริหารงบประมาณ การ

บริหารงานพัสดุ การบริหารการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําเกิด
ความรวดเร็ว   ในการประสานงานแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

ข) ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ เพื่อวิทยาลัยจะได้มี
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

7.  มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายใน 
 จุดเด่น 

ก) มีการพัฒนาระบบกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ข) ประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล
และดําเนินไปด้วยดี 

แนวทางการพฒันามาตรฐานด้านประกนัคุณภาพภายใน 
ก) วิทยาลัยฯ ควรสร้างความตระหนักในการสร้าง

ความสําเร็จของนโยบายการประกันคุณภาพโดย
การจัดอบรมและศึกษาดูงานเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง 

ข) วิทยาลัย ฯ ควรนําผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหาร และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่  3 
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ตอนที่  3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
 พัฒนาผู้ เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ความตระหนกั (Awareness)  
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานรายวิชามุ่งเน้น
สมรรถนะ เสริมสร้างประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ ดังนั้นจึงได้กําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้
ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการนํา
นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษระยะสั้น  30  ช่ัวโมง เป็นต้น โดยได้ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

การดําเนินการ (Attempt)   
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน
รายวิชา มุ่งเน้นสมรรถนะ เสริมสร้างประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2556 ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. โครงการนํานักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
4. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น  30  ช่ัวโมง 
5. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย 
6. โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
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ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวช. 
 

ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม 

จํานวนผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีน 

ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ออกกลางคนั 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่เรียนจริง 

ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 
ระดับ ปวช.       

ปวช.1 983 829 146 683 490 71.74 
ปวช.2 760 740 46 694 593 85.45 
ปวช.3 745 713 20 693 611 88.17 

รวม ปวช. 2,488 2,282 212 2,070 1,694 81.84 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวส. 
 

ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม 

จํานวนผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีน 

ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ออกกลางคนั 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่เรียนจริง 

ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 
ระดับ ปวส.       

ปวส.1 826 766 52 714 588 82.35 
ปวส.2 652 631 9 622 580 93.25 

รวม ปวส.  1,478 1,397 61 1,336 1,168 87.43 
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 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 

ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม 

จํานวนผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีน 

ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ออกกลางคนั 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่เรียนจริง 

ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 
ระดับ       
ปวช. 2,488 2,282 212 2,070 1,694 81.84 
ปวส. 1,478 1,397 61 1,336 1,168 87.43 

รวมทั้งหมด 3,966 3,679 273 3,406 2,862 84.03 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบั ปวช. 
 

ประเภทวชิา
เทคโนโลยีฯ

และ 
การสื่อสาร 

จํานวนผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีน 

ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ออกกลางคนั 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่เรียนจริง 

ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 
ระดับ ปวช.       

ปวช.1 60 59 1 58 52 89.66 
รวม ปวช.  60 59 1 58 52 89.66 

 
ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบั ปวส. 
 

ประเภทวชิา
เทคโนโลยีฯ

และ 
การสื่อสาร 

จํานวนผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีน 

ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ออกกลางคนั 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่เรียนจริง 

ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 
ระดับ ปวส.       

ปวส.1 48 44 2 42 41 97.62 
ปวส.2 36 35 2 33 28 84.85 

รวม ปวส.  84 79 4 75 69 92.00 
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รวมประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ประเภทวชิา
เทคโนโลยีฯ

และ 
การสื่อสาร 

จํานวนผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีน 

ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ออกกลางคนั 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่เรียนจริง 

ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 
ระดับ       
ปวช. 60 59 1 58 52 89.66 
ปวส. 84 79 4 75 69 92.00 

รวมทั้งหมด 144 138 5 133 121 90.98 
 

รวมประเภทวิชา 
 

ประเภทวชิา 
จํานวน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบยีน 
ทั้งหมด 

จํานวน 
ผู้เรียน 

ที่ออกกลางคนั 

จํานวน 
ผู้เรียน 

ที่เรียนจริง 

ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 2.00  

ขึ้นไป 
อุตสาหกรรม 3,966 3,679 273 3,406 2,862 84.03 
เทคโนโลยีฯ 

และการสื่อสาร 
144 138 5 133 121 90.98 

รวมทั้งหมด 4,110 3,817 278 3,539 2,983 84.29 
 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก 84.29 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  80  ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ  70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ  60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ  50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ  50 1 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคณุภาพของผู้เรียน  

ความตระหนกั (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสําคัญในคุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ จึงได้ปรับเปลี่ยนแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานในสมุดบันทึกการฝึกงาน และฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมใน  3  ด้าน 

การดําเนินงาน (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกงานโดยเน้นย้ําในเรื่อง
บุคลิกภาพ การมีคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ที่ได้รับจากการฝึกงานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคต  
 

สาขางาน 

ค่าคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 
ด้านคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 

ด้านสมรรถนะ 
วิชาชีพ 

ช่างยนต์ 3.84 3.94 3.88 3.89 
ช่างกลโรงงาน 4.55 4.55 4.73 4.61 
ช่างเชื่อมโลหะ 4.12 4.05 4.08 4.08 
ช่างไฟฟ้ากําลัง 4.64 4.60 4.72 4.65 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.83 4.13 3.78 3.91 
ช่างก่อสร้าง 4.20 4.35 4.27 4.27 
ช่างสถาปัตยกรรม 4.11 4.06 4.21 4.13 
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 4.02 3.78 3.83 3.88 
ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.00 5.00 5.00 5.00 
ช่างเมคคาทรอนิกส ์ 4.23 3.90 3.96 4.03 

เฉลี่ยรวม 4.25 4.24 4.25 4.25 
 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.3  ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้ความสําคัญกับผู้เรียน ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ที่จะเข้าสู่การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ดังนั้นจึงได้
กําหนดเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 โดยได้
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 โดย 

ได้ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่การทดสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556  

 
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  

 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวช.3   

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวช.3 

จํานวนผูล้งทะเบียน
ครบทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จํานวนผูผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพ 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
1. สาขาวิชาเครื่องกล    
    - สาขางานยานยนต์ 130 83 63.85 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบาํรุง    
    - สาขางานเครื่องมือกล 109 75 68.81 
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ    
    - สาขางานเชื่อมโลหะ 32 23 71.88 
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์    
    - สาขางานไฟฟ้ากําลัง 134 110 82.09 
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 137 111 81.02 
    - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 35 13 37.14 
รวมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์ 306 234 76.47 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวช.3 

จํานวนผูล้งทะเบียน
ครบทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จํานวนผูผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพ 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
5. สาขาวิชาการก่อสรา้ง    
    - สาขางานก่อสร้าง 90 69 76.67 
    - สาขางานสถาปัตยกรรม 65 54 83.08 

รวมสาขาวิชาการก่อสร้าง 155 123 79.35 
รวมทั้งหมด 732 538 73.50 

 
ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวส.2  

 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูล้งทะเบียน
ครบทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จํานวนผูผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพ 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
1. สาขาวิชาเครื่องกล    
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ สายตรง 80 69 86.25 
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ม.6 31 23 74.19 
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี 10 7 70.00 

รวมสาขาวิชาเครื่องกล 121 99 81.82 
2. สาขาวิชาเทคนคิการผลติ    
    - สาขางานเครื่องมือกล สายตรง 23 18 78.26 
    - สาขางานเครื่องมือกล ทวิภาคี 11 8 72.73 

รวมสาขาวิชาเทคนิคการผลติ 34 26 76.47 
3. สาขาวิชาเทคนคิโลหะ    
    - สาขางานเทคนิคการเชื่อมฯ สายตรง 32 21 65.63 
    - สาขางานเทคนิคการเชื่อมฯ ม.6 28 19 67.86 

รวมสาขาวิชาเทคนิคโลหะ 60 40 66.67 
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง    
    - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 35 30 85.71 
    - สาขางานเครื่องทําความเย็นฯ 43 35 81.40 
    - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า สายตรง 46 38 82.61 
    - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า ม.6 62 46 74.19 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูล้งทะเบียน
ครบทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จํานวนผูผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพ 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
    - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า ทวิ ม.6 14 13 92.86 

รวมสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง 306 229.00 74.84 
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์    
    - สาขางานระบบโทรคมนาคม 26 19 73.08 
    - สาขางานเทคนิคคอมฯ สายตรง 41 33 80.49 
    - สาขางานเทคนิคคอมฯ ม.6 24 19 79.17 

รวมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 91 71 78.02 
6. สาขาวิชาการก่อสรา้ง    
    - สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 86 73 84.88 
7. สาขางานเทคนคิสถาปัตยกรรม    
    - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 11 5 45.45 
8. สาขาวิชาเทคนคิอุตสหกรรม    
    - สาขางานติดต้ังและบํารุงรักษา 22 19 86.36 
9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์    
    - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 28 19 67.86 

รวมทั้งหมด 759 580 76.42 
 

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
จํานวนผูล้งทะเบียน
ครบทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จํานวนผูผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพ 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
ระดับ    
ปวช.3 732 538 73.50 
ปวส.2 759 580 76.42 

รวมทั้งหมด 1,491 1,118 74.98 
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ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบั ปวส.2 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูล้งทะเบียน
ครบทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จํานวนผูผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพ 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 29 82.86 

รวมทั้งหมด 35 29 82.86 
 

รวมประเภทวิชา 
 

ประเภทวชิา 
จํานวนผูล้งทะเบียน
ครบทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จํานวนผูผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพ 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

มาตรฐานวชิาชีพ 
อุตสาหกรรม 1,491 1,118 74.98 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 35 29 82.86 
รวมทั้งหมด 1,526 1,147 75.16 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดี 75.16 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  80  ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ  70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ  60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ  50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ  50 1 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไป 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญกับผู้เรียน ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะเข้าสู่

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากรายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ 
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ของแต่ละแผนกวิชา ดังนั้นทุกแผนกจึงได้ให้การส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การเตรียมพร้อมก่อนสอบโดยการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเวลา ให้ความรู้สอดแทรกในระหว่างการ
เรียนการสอน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม แนวข้อสอบเพื่อนํามาอธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจ 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ส่งเสริมให้แต่ละแผนกวิชาได้จัดโครงการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียน

ระดับช้ัน ปวช.3 - ปวส.2 และทบทวนเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่ได้เรียนมาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่จะสอบเพิ่มมากขึ้นตามแนวข้อสอบรายวิชาที่ทาง สทศ. ส่งรายละเอียดแจ้งก่อนที่จะ
เข้าสู่การการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

 
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวช.3   
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวช.3 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

1. สาขาวิชาเครื่องกล    
    - สาขางานยานยนต์ 115 71 61.74 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบาํรุง    
    - สาขางานเครื่องมือกล 92 47 51.09 
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ    
    - สาขางานเชื่อมโลหะ 28 9 32.14 
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์    
    - สาขางานไฟฟ้ากําลัง 

252 173 68.65     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
    - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวช.3 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

5. สาขาวิชาการก่อสรา้ง    
    - สาขางานก่อสร้าง 

125 74 59.20 
    - สาขางานสถาปัตยกรรม 

รวมทั้งหมด 612 374 61.11 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวส.2  
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

1. สาขาวิชาเครื่องกล    
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 114 48 42.11 
2. สาขาวิชาเทคนคิการผลติ    
    - สาขางานเครื่องมือกล 26 17 65.38 
3. สาขาวิชาเทคนคิโลหะ    
    - สาขางานเทคนิคการเชื่อมฯ 57 23 40.35 
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง    
    - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 

178 15 8.43     - สาขางานเครื่องทําความเย็นฯ 
    - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 
5. สาขาอิเล็กทรอนิกส ์    
    - สาขางานระบบโทรคมนาคม 

84 28 33.33 
    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
6. สาขาวิชาการก่อสรา้ง    
    - สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 83 39 46.99 
7. สาขางานเทคนคิสถาปัตยกรรม    
    - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 11 7 63.64 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

8. สาขาวิชาเทคนคิอุตสหกรรม    
    - สาขางานติดต้ังและบํารุงรักษา 21 0 0.00 
9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์    
    - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 25 15 60.00 

รวมทั้งหมด 599 192 32.05 
 

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
จํานวนผูเ้รียน 

ที่ลงทะเบยีนเข้า
ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

ระดับ    
ปวช.3 612 374 61.11 
ปวส.2 599 192 32.05 

รวมทั้งหมด 1,211 566 46.73 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบั ปวส.2 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 0 0.00 

รวมทั้งหมด 31 0 0.00 
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รวมประเภทวิชา 
 

ประเภทวชิา 
จํานวนผูเ้รียน 

ที่ลงทะเบยีนเข้า
ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

อุตสาหกรรม 1,211 566 46.73 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 0 0.00 

รวมทั้งหมด 1,242 566 45.57 
 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
พอใช้ 45.57 3 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  65  ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ  55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ  45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ  35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ  35 1 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัชาตขิึ้นไปในกลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญกับผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะเข้าสู่

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ทางแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์โดยครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนตามแผนการสอน และได้สอดแทรก
ความรู้เพิ่มเติมตามแนวข้อสอบ และรายละเอียดการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทศ.) เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบที่ดีอยู่ในระดับมาตรฐานที่วางไว้ 

การดําเนินการ (Attempt) 
ครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้จัดสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 - ปวส.2 และ

ทบทวนเนื้อหาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษโดยได้ความร่วมมือจากครูในกลุ่มแผนกวิชาสามัญเข้ามาช่วยเพ่ือให้
นักเรียนนักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวช.3   
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวช.3 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

1. สาขาวิชาเครื่องกล    
    - สาขางานยานยนต์ 115 62 53.91 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบาํรุง    
    - สาขางานเครื่องมือกล 92 59 64.13 
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ    
    - สาขางานเชื่อมโลหะ 28 9 32.14 
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์    
    - สาขางานไฟฟ้ากําลัง 

252 183 53.91     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
    - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวช.3 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

5. สาขาวิชาการก่อสรา้ง    
    - สาขางานก่อสร้าง 

125 83 53.91 
    - สาขางานสถาปัตยกรรม 

รวมทั้งหมด 612 396 64.71 
 
ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวส.2  

 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

1. สาขาวิชาเครื่องกล    
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 114 27 23.68 
2. สาขาวิชาเทคนคิการผลติ    
    - สาขางานเครื่องมือกล 26 6 23.08 
3. สาขาวิชาเทคนคิโลหะ    
    - สาขางานเทคนิคการเชื่อมฯ 57 10 17.54 
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง    
    - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 

178 72 53.91     - สาขางานเครื่องทําความเย็นฯ 
    - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 
5. สาขาอิเล็กทรอนิกส ์    
    - สาขางานระบบโทรคมนาคม 

84 34 53.91 
    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
6. สาขาวิชาการก่อสรา้ง    
    - สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 83 25 30.12 
7. สาขางานเทคนคิสถาปัตยกรรม    
    - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 11 4 36.36 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

8. สาขาวิชาเทคนคิอุตสหกรรม    
    - สาขางานติดต้ังและบํารุงรักษา 21 3 14.29 
9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์    
    - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 25 8 32.00 

รวมทั้งหมด 599 189 31.55 
 

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
จํานวนผูเ้รียน 

ที่ลงทะเบยีนเข้า
ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

ระดับ    
ปวช.3 612 396 64.71 
ปวส.2 599 189 31.55 

รวมทั้งหมด 1,211 585 48.30 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบั ปวส.2 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 14 45.16 

รวมทั้งหมด 31 14 45.16 
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รวมประเภทวิชา 
 

ประเภทวชิา 
จํานวนผูเ้รียน 

ที่ลงทะเบยีนเข้า
ทดสอบ 

จํานวนผูเ้รียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติขึน้ไป 

ร้อยละของผูผ้า่น 
การประเมิน 

การทดสอบระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา 

อุตสาหกรรม 1,211 585 48.30 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 14 45.16 

รวมทั้งหมด 1,242 599 48.22 
 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
พอใช้ 48.22 3 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  65  ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ  55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ  45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ  35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ  35 1 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.6  ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชพีหรือ
หน่วยงานทีค่ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
  - ไม่มี - 
 
มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้  1.7  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนกั (Awareness)  
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้สําเร็จการศึกษาจึงมีการประชุมเพื่อหาแนวทาง
ช่วยส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน ดังนั้นจึงได้กําหนดเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 เช่น โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา โครงการเข็มทิศจริยธรรมแด่ผู้สําเร็จการศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการเชิญวิทยากร
ภายนอกให้ความรู้แก่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โครงการจัดสอบข้อสอบมาตรฐาน โครงการอบรมการ
เขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัย เป็นต้น โดยได้ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการวางแผนกับบุคลากรในแผนกวิชาเพื่อเน้นครูที่ปรึกษาให้ดูแลนักเรียน

ในปกครอง ติดตามผลเรื่องการเรียน พฤติกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นเพื่อลดอัตรา
นักเรียนลาออก ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด และสามารถเรียนได้จบตามที่ทางวิทยาลัยกําหนดตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 
2. โครงการเข็มทิศจริยธรรมแด่ผู้สําเร็จการศึกษา 
3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
4. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
5. โครงการจัดสอบข้อสอบมาตรฐาน 
6. โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและแหล่งทุนวิจัย 
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ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement) 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวช.3 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวช.3 

จํานวน
ผู้เรียน 
แรกเข้า 

จํานวน
ผู้สาํเร็จ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตร 

จํานวน 
ผู้ไม่สําเร็จ 
การศึกษา 

ตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ 
ของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

ตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

ร้อยละ 
ของผู้ไม่สาํเรจ็

การศึกษา 
ตามหลักสูตร

เทียบกับแรกเข้า 
1. สาขาวิชาเครื่องกล      
    - สาขางานยานยนต์ 187 78 109 41.71 58.29 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกล 
    และซ่อมบํารุง 

     

    - สาขางานเครื่องมือกล 186 47 139 25.27 74.73 
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ      
    - สาขางานเชื่อมโลหะ 99 8 91 8.08 91.92 
4. สาขาวิชาไฟฟ้า 
    และอิเล็กทรอนิกส ์

     

    - สาขางานไฟฟ้ากําลัง 187 84 103 44.92 55.08 
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 186 77 109 41.40 58.60 
    - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 46 26 20 56.52 43.48 
รวมวิชาไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์ 419 187 232 44.63 55.37 
5. สาขาวิชาการก่อสรา้ง      
    - สาขางานก่อสร้าง 148 44 104 29.73 70.27 
    - สาขางานสถาปัตยกรรม 139 32 107 23.02 76.98 

รวมสาขาวิชาการก่อสร้าง 287 76 211 26.48 73.52 
รวมทั้งหมด 1,178 396 782 33.62 66.38 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวส.2 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวน
ผู้เรียน 
แรกเข้า 

จํานวน
ผู้สาํเร็จ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตร 

จํานวน 
ผู้ไม่สําเร็จ 
การศึกษา 

ตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ 
ของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

ตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

ร้อยละ 
ของผู้ไม่สาํเรจ็

การศึกษา 
ตามหลักสูตร

เทียบกับแรกเข้า 
1. สาขาวิชาเครื่องกล      
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
      สายตรง 

93 59 34 63.44 36.56 

    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
      ม.6 

48 11 37 22.92 77.08 

    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
      ทวิภาคี 

13 11 2 84.62 15.38 

รวมสาขาวิชาเครื่องกล 154 81 73 52.60 47.40 
2. สาขาวิชาเทคนคิการผลติ      
    - สาขางานเครื่องมือกล 
      สายตรง 

34 17 17 50.00 50.00 

    - สาขางานเครื่องมือกล 
      ทวิภาคี 

14 5 9 35.71 64.29 

รวมสาขาวิชาเครื่องมือกล 48 22 26 45.83 54.17 
3. สาขาวิชาเทคนคิโลหะ      
    - สาขางานเทคนิคการเชื่อมฯ 
      สายตรง 

41 29 12 70.73 29.27 

    - สาขางานเทคนิคการเชื่อมฯ 
      ม.6 

40 0 40 0.00 100.00 

รวมสาขาวิชาเทคนิคโลหะ 81 29 52 35.80 64.20 
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง      
    - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 48 21 27 43.75 56.25 
    - สาขางานเครื่องทําความเย็นฯ 48 21 27 43.75 56.25 
    - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า สายตรง 49 41 8 83.67 16.33 
    - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า ม.6 87 0 87 0.00 100.00 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวน
ผู้เรียน 
แรกเข้า 

จํานวน
ผู้สาํเร็จ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตร 

จํานวน 
ผู้ไม่สําเร็จ 
การศึกษา 

ตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ 
ของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

ตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

ร้อยละ 
ของผู้ไม่สาํเรจ็

การศึกษา 
ตามหลักสูตร

เทียบกับแรกเข้า 
    - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า ทวิภาคี 
      สายตรง 

0 0 0 0.00 0.00 

รวมวิชาไฟฟา้กําลัง 232 83 149 35.78 64.22 
5. สาขาอิเล็กทรอนิกส ์      
    - สาขางานระบบโทรคมนาคม 40 21 19 52.50 47.50 
    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
      สายตรง 

55 24 31 43.64 56.36 

    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
      ม.6 

44 0 44 0.00 100.00 

    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
      ทวิภาคี ม.6 

7 0 7 0.00 100.00 

รวมวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 146 45 101 30.82 69.18 
6. สาขาวิชาการก่อสรา้ง      
    - สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 104 52 52 50.00 50.00 
7. สาขางานเทคนคิ 
    สถาปัตยกรรม 

     

    - สาขางานเทคนิค 
      สถาปัตยกรรม 

20 4 16 20.00 80.00 

8. สาขาวิชาเทคนคิอุตสหกรรม      
    - สาขางานติดต้ังและ 
      บํารุงรักษา 

27 21 6 77.78 22.22 

9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์      
    - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 41 15 26 36.59 63.41 

รวมทั้งหมด 853 352 501 41.27 58.73 
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รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
จํานวน
ผู้เรียน 
แรกเข้า 

จํานวน
ผู้สาํเร็จ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตร 

จํานวน 
ผู้ไม่สําเร็จ 
การศึกษา 

ตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ 
ของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

ตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

ร้อยละ 
ของผู้ไม่สาํเรจ็

การศึกษา 
ตามหลักสูตร

เทียบกับแรกเข้า 
ระดับ      
ปวช.3 1,178 396 782 33.62 66.38 
ปวส.2 853 352 501 41.27 58.73 

รวมทั้งหมด 2,031 748 1,283 36.83 63.17 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบั ปวส.2 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

ระดับ ปวส.2 

จํานวน
ผู้เรียน 
แรกเข้า 

จํานวน
ผู้สาํเร็จ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตร 

จํานวน 
ผู้ไม่สําเร็จ 
การศึกษา 

ตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ 
ของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

ตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

ร้อยละ 
ของผู้ไม่สาํเรจ็

การศึกษา 
ตามหลักสูตร

เทียบกับแรกเข้า 
1. สาขาวิชาเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

     

    - สาขางานเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 

50 18 32 36.00 64.00 

รวมทั้งหมด 50 18 32 36.00 64.00 
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รวมประเภทวิชา 
 

ประเภทวชิา 
จํานวน
ผู้เรียน 
แรกเข้า 

จํานวน
ผู้สาํเร็จ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตร 

จํานวน 
ผู้ไม่สําเร็จ 
การศึกษา 

ตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ 
ของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

ตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

ร้อยละ 
ของผู้ไม่สาํเรจ็

การศึกษา 
ตามหลักสูตร

เทียบกับแรกเข้า 
อุตสาหกรรม 2,031 748 1,283 36.83 63.17 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

50 18 32 36.00 64.00 

รวมทั้งหมด 2,081 766 1,315 36.81 63.19 
 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 36.81 1 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  80 ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ  70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ  60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ  50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ  50 1 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.8  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้ความสําคัญแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลังจบการศึกษาไปแล้วว่ามีงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี  
การดําเนินการ(Attempt) 
งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางานทําการสํารวจติดตามผู้สําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยไปแล้ว  1  ปี เพื่อทราบภาวะการมีงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ พร้อมกันนี้ได้ให้
คําปรึกษาแก่นักเรียนที่ว่างงาน ต้องการมีงานทําเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยฯให้ดี
ขึ้น 

 
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวช.3 
 

ประเภท 
วิชา

อุตสาหกรรม 
ระดับ ปวช.3 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาภายใน 1 ป ี ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี

ผู้ส
าํเร

็จก
าร

ศกึ
ษา

 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

1. สาขาวิชา 
    เครื่องกล 

             

    - สาขางาน 
      ยานยนต ์

70 4 0 54 6 6 4 5.71 0 77.14 8.57 8.57 82.86 

2. สาขาวิชา 
   เครื่องมือกล 
   และซ่อม 
   บํารุง 

             

    - สาขางาน 
    เครื่องมือกล 

19 2 0 13 3 1 19 10.53 0 68.42 15.79 5.26 78.95 

3. สาขาวิชา 
    เชื่อมโลหะ 
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ประเภท 
วิชา

อุตสาหกรรม 
ระดับ ปวช.3 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาภายใน 1 ป ี ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี

ผู้ส
าํเร

็จก
าร

ศกึ
ษา

 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

    - สาขางาน 
      เชื่อมโลหะ 

9 1 0 5 2 1 9 11.11 0 55.56 22.22 11.11 66.67 

4. สาขาวิชา 
    ไฟฟ้าและ 
 อิเล็กทรอนิกส ์

             

    - สาขางาน 
     ไฟฟ้ากําลงั 

66 3 0 52 7 4 66 4.55 0 78.79 10.61 6.06 83.33 

    - สาขางาน 
 อิเล็กทรอนิกส์ 

78 6 0 61 7 4 78 7.69 0 78.21 8.97 5.13 85.90 

    - สาขางาน 
เมคคาทรอนิกส์ 

22 0 0 18 2 2 22 0.00 0 81.82 9.09 9.09 81.82 

รวมวิชา 
ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
166 9 0 138 13 6 166 5.42 0 83.13 7.83 3.61 88.6 

5. สาขาวิชา 
   การก่อสร้าง 

             

    - สาขางาน 
      ก่อสร้าง 

40 3 0 30 4 3 40 7.50 0 75.00 10.00 7.50 82.50 

    - สาขางาน 
 สถาปัตยกรรม 

28 1 0 17 5 5 28 3.57 0 60.71 17.86 17.86 64.29 

รวมสาขา 
วิชา 

การก่อสร้าง 
68 4 0 55 6 3 68 5.88 0 80.88 8.82 4.41 86.8 

รวมทั้งหมด 332 20 0 265 30 17 266 6.02 0 79.82 9.04 5.12 85.84 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวส.2 
 

ประเภท 
วิชา

อุตสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาภายใน 1 ป ี ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี

ผู้ส
าํเร

็จก
าร

ศกึ
ษา

 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

1. สาขาวิชา 
   เครื่องกล 

             

    - สาขางาน 
     เทคนคิ 
     ยานยนต ์
     สายตรง 

65 5 0 47 7 6 13 7.69 0 72.31 10.77 9.23 80.00 

    - สาขางาน 
     เทคนคิ 
     ยานยนต ์
     ม.6 

11 1 0 8 1 1 2 9.09 0 72.73 9.09 9.09 81.82 

    - สาขางาน 
     เทคนคิ 
     ยานยนต ์
     ทวิภาค ี

11 3 1 6 1 0 1 27.27 9.09 54.55 9.09 0.00 90.91 

รวมสาขา 
วิชาเครื่องกล 

87 9 1 61 9 7 87 10.34 1.15 70.11 10.34 8.05 81.61 

2. สาขาวิชา 
   เทคนคิ 
   การผลิต 

             

    - สาขางาน 
    เครื่องมือกล 
    สายตรง 

28 3 1 20 2 2 28 10.71 3.57 71.43 7.14 7.14 85.71 

    - สาขางาน 
    เครื่องมือกล 
    ทวิภาคี 

5 3 0 1 1 0 5 60.00 0.00 20.00 20.00 0.00 80.00 
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ประเภท 
วิชา

อุตสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาภายใน 1 ป ี ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี

ผู้ส
าํเร

็จก
าร

ศกึ
ษา

 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

รวมสาขาวิชา
เครื่องมือกล 

33 6 1 23 2 1 33 18.18 3.03 69.70 6.06 3.03 90.91 

3. สาขาวิชา 
   เทคนคิโลหะ 

             

    - สาขางาน 
      เทคนิค 
      การเชื่อมฯ 
      สายตรง 

18 2 1 14 1 0 18 11.11 5.56 77.78 5.56 0.00 94.44 

4. สาขาวิชา 
    ไฟฟ้ากําลงั 

             

    - สาขางาน 
      เครื่องกล 
      ไฟฟ้า 

30 4 0 20 4 2 30 13.33 0.00 66.67 13.33 6.67 80.00 

    - สาขางาน 
      เครื่องทํา 
     ความเย็นฯ 

22 2 1 14 2 3 22 9.09 4.55 63.64 9.09 13.64 77.27 

    - สาขางาน 
     ติดต้ังไฟฟ้า 
     สายตรง 

23 2 1 18 1 1 2 8.70 4.35 78.26 4.35 4.35 91.30 

    - สาขางาน 
     ติดต้ังไฟฟ้า 
     ทวิสายตรง 

9 3 0 5 1 0 9 33.33 0.00 55.56 11.11 0.00 88.89 

รวมสาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง 

84 11 2 57 8 6 84 13.10 2.38 67.86 9.52 7.14 83.33 
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ประเภท 
วิชา

อุตสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาภายใน 1 ป ี ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี

ผู้ส
าํเร

็จก
าร

ศกึ
ษา

 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

5. สาขาวิชา 
 อิเล็กทรอนิกส ์

             

    - สาขางาน 
      ระบบโทร 
      คมนาคม 

19 2 0 13 3 1 19 10.53 0.00 68.42 15.79 5.26 78.95 

    - สาขางาน 
   เทคนิคคอมฯ 
      สายตรง 

30 3 2 19 4 2 30 10.00 6.67 63.33 13.33 6.67 80.00 

รวมสาขาวิชา 
อิเล็กทรอนิกส ์

49 5 2 32 7 3 49 10.20 4.08 65.31 14.29 6.12 79.59 

6. สาขาวิชา 
   การก่อสร้าง 

             

    - สาขางาน 
     เทคนคิการ 
     ก่อสร้าง 

40 4 2 24 6 4 40 10.00 5.00 60.00 15.00 10.00 75.00 

7. สาขางาน 
   เทคนคิ 
   สถาปัตยฯ 

             

    - สาขางาน 
      เทคนิค 
      สถาปัตยฯ 

3 0 0 3 0 0 3 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 100.00 

8. สาขาวิชา 
   เทคนคิ 
   อุตสหกรรม 

             

    - สาขางาน 
      ติดต้ังและ 
     บํารุงรักษา 

17 4 0 12 1 0 17 23.53 0.00 70.59 5.88 0.00 94.12 
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ประเภท 
วิชา

อุตสาหกรรม 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาภายใน 1 ป ี ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี

ผู้ส
าํเร

็จก
าร

ศกึ
ษา

 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

9. สาขาวิชา 
   เมคคาทรอ 
   นิกส์ 

             

    - สาขางาน 
เมคคาทรอนิกส์ 

17 2 1 10 2 2 17 11.76 5.88 58.82 11.76 11.76 76.47 

รวมทั้งหมด 348 43 10 236 36 23 348 12.36 2.87 67.82 10.34 6.61 83.05 

 
ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบั ปวส.2 
 

ประเภท 
วิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
ระดับ ปวส.2 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาภายใน 1 ป ี ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี

ผู้ส
าํเร

็จก
าร

ศกึ
ษา

 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

1. สาขาวิชา 
   เทคโนโลย ี
   สารสนเทศ 

             

    - สาขางาน 
     เทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 

17 0 1 16 0 0 17 0 5.88 94.12 0.00 0 100.00 

รวมทั้งหมด 17 0 1 16 0 0 17 0 5.88 94.12 0.00 0 100.00 
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รวมประเภทวิชา 
 

ประเภทวชิา 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาภายใน 1 ป ี ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี

ผู้ส
าํเร

็จก
าร

ศกึ
ษา

 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ได้
งา

นท
าํ 

ปร
ะก

อบ
อา

ชพี
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งงา

น 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

อุตสาหกรรม 348 43 10 236 36 23 234 12.36 2.87 67.82 10.34 6.61 83.05 

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

17 0 1 16 0 0 17 0 5.88 94.12 0.00 0 100.00 

รวมทั้งหมด 365 43 11 252 36 23 251 11.78 3.01 69.04 9.86 6.30 83.84 

 
ผลสัมฤทธิ ์

 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก 83.84 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ  80 ขึน้ไป 5 
ดี ร้อยละ  70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ  60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ  50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ  50 1 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

ความตระหนกั (Awareness)  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มีการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

การดําเนินการ (Attempt)  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้จัดทําโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแต่ละแผนกวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ

และโอกาสในการทํางาน และเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาได้เตรียมตัวพัฒนาความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติการทํางานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง หลังจบการศึกษาไปแล้ว  1  ปี วิทยาลัยฯได้มี     
การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

 

สาขาวิชา/สาขางาน จํานวน 
ค่าคะแนนเฉลีย่ 3 ด้าน 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทั่วไป 

สมรรถนะ
วิชาชีพ 

รวม 

1. เครื่องกล      
    - ปวช.3 

13 3.89 3.88 3.5 3.76 
    - ปวส.2 
2. เครื่องมือกลและซ่อมบาํรุง/ 
    เทคนคิการผลิต 

     

    - ปวช.3 
8 3.76 3.67 3.92 3.78 

    - ปวส.2 
3. โลหะการ/เทคนคิโลหะ      
    - ปวช.3 

3 4.00 3.5 3.75 3.75 
    - ปวส.2 
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สาขาวิชา/สาขางาน จํานวน 
ค่าคะแนนเฉลีย่ 3 ด้าน 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทั่วไป 

สมรรถนะ
วิชาชีพ 

รวม 

4. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส/์ 
    ไฟฟา้กําลงั 

     

    - ปวช.3 
14 3.71 3.70 3.95 3.79 

    - ปวส.2 
5. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส/์ 
    อิเล็กทรอนิกส ์

     

    - ปวช.3 
11 3.81 3.6 3.79 3.74 

    - ปวส.2 
6. การก่อสร้าง      
    - ปวช.3 

7 3.79 3.83 4.00 3.87 
    - ปวส.2 
7. เทคนิคสถาปัตยกรรม      
    - ปวช.3 

1 3.71 3.50 3.50 3.74 
    - ปวส.2 
8. เมคคาทรอนิกส์      
    - ปวช.3 

3 3.71 3.50 3.50 3.74 
    - ปวส.2 
9. เทคนิคอุตสาหกรรม      
    - ติดต้ังและบํารุงรักษา 4 3.61 3.96 3.88 3.81 

รวมทั้งหมด 63 3.82 3.73 3.79 3.78 
 

ความพึงพอใจของสถานศึกษา ที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 

สาขาวิชา/สาขางาน จํานวน 
ค่าคะแนนเฉลีย่ 3 ด้าน 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทั่วไป 

สมรรถนะ
วิชาชีพ 

รวม 

1. เครื่องกล      
    - ปวช.3 

115 3.73 3.70 3.68 3.70 
    - ปวส.2 
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สาขาวิชา/สาขางาน จํานวน 
ค่าคะแนนเฉลีย่ 3 ด้าน 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทั่วไป 

สมรรถนะ
วิชาชีพ 

รวม 

2. เครื่องมือกลและซ่อมบาํรุง/ 
    เทคนคิการผลิต 

     

    - ปวช.3 
36 3.62 3.64 3.70 3.65 

    - ปวส.2 
3. โลหะการ/เทคนคิโลหะ      
    - ปวช.3 

19 3.71 3.78 3.71 3.73 
    - ปวส.2 
4. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส/์ 
    ไฟฟา้กําลงั 

     

    - ปวช.3 
109 3.71 3.78 3.68 3.72 

    - ปวส.2 
5. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส/์ 
    อิเล็กทรอนิกส ์

     

    - ปวช.3 
93 3.83 3.88 3.77 3.82 

    - ปวส.2 
6. การก่อสร้าง      
    - ปวช.3 

54 3.88 3.89 3.90 3.89 
    - ปวส.2 
7. เทคนิคสถาปัตยกรรม      
    - ปวช.3 

20 3.83 3.86 3.71 3.80 
    - ปวส.2 
8. เมคคาทรอนิกส์      
    - ปวช.3 

3 3.71 3.50 3.50 3.74 
    - ปวส.2 
9. เทคนิคอุตสาหกรรม      
    - ปวส.2 12 3.86 3.71 3.75 3.77 
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 3.66 3.60 3.60 3.62 
11. เมคคาทรอนิกส์ 28 3.79 3.78 3.69 3.76 

รวมทั้งหมด 502 3.76 3.78 3.73 3.76 
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ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ 
       ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  
       ขึ้นไป 

- ดีมาก  80  ขึ้นไป 
- ดี  70 - 79.99 
- พอใช้  60 - 69.99 
- ต้องปรับปรงุ  50 - 59.99 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น < 50 

ร้อยละ 84.03 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

1.2  ระดับความพึงพอใจของสถาน 
       ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน  
       ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  
   และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)  
   และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (1)  
   และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (5) 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
 

5 

1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ 
      ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก  80  ขึ้นไป 
- ดี  70 - 79.99 
- พอใช้  60 - 69.99 
- ต้องปรับปรงุ  50 - 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 

ร้อยละ 75.16 
อยู่ในระดับ 

ดี 
4 

1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 
      จากการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- 
      NET) ต้ั ง แ ต่ ค่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 
      ระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก  65  ขึ้นไป 
- ดี  55 - 64.99 
- พอใช้  45 - 54.99 
- ต้องปรับปรงุ  35 - 44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 
 

ร้อยละ 45.57 
อยู่ในระดับ 

พอใช ้
3 

1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 
      จากการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- 
      NET) ต้ั ง แ ต่ ค่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 
      ร ะดั บ ช า ติ ขึ้ น ไ ป ใ นกลุ่ ม วิ ช า 
      ภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก  65  ขึ้นไป 
- ดี  55 - 64.99 
- พอใช้  45 - 54.99 
- ต้องปรับปรงุ  35 - 44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 

ร้อยละ 48.22 
อยู่ในระดับ 

พอใช ้
3 
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ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ 
      ทดสอบมาตรฐานอาชี พขอ ง 
      ส ถ า บั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ ห รื อ 
      หน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน 
      คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
      รับรอง 

- ดีมาก  80  ขึ้นไป 
- ดี  70 - 79.99 
- พอใช้  60 - 69.99 
- ต้องปรับปรงุ  50 - 59.99 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น < 50 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

1.7  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตาม 
      หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก  80  ขึ้นไป 
- ดี  70 - 79.99 
- พอใช้  60 - 69.99 
- ต้องปรับปรงุ  50 - 59.99 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น < 50 
 

ร้อยละ 36.81 
อยู่ในระดับ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1 

1.8  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้ 
      งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
      หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดีมาก  80  ขึ้นไป 
- ดี  70 - 79.99 
- พอใช้  60 - 69.99 
- ต้องปรับปรงุ  50 - 59.99 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น < 50 
 

ร้อยละ 83.84 
อยู่ในระดับ 

ดีมาก 
5 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน 
      ประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ 
      สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มี 
      ต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  
  และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1)  
  และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)  
  และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (1)  
  และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ (1) 
 

ปฏิบัติ (1)  
และมีผล (5) 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
 

5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1  อยู่ในระดบั  ดี 3.87 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  1 
 

จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.8  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน  1  ปี 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่  1.7  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ความตะหนัก (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมถึง  

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัด
เนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความก้าวหน้าในหลาย ๆ 
ด้าน ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ และมีคุณภาพสูงสุด 
 การดําเนินการ (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีนโยบายให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ เพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของสมรรถนะ
อาชีพ พร้อมทั้งได้นําผลสํารวจความต้องการของสถานประกอบการ และพฤติกรรมในด้านการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล มาประกอบในการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับ ประเดน็พิจารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร   
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5 สถานศึกษามีการนําหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) - (4) ไม่เกิน 

3  ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ  50  ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน  
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ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นครบ  5  ประเด็น 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 

แบบเก็บข้อมลูระดบัคณุภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา  2556 

 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวช. 
 

ที่ สาขางาน 

จํานวน ร้อยละ 
รายวิชา
ที่เปิด
สอน

ทั้งหมด 

รายวิชาที่
พัฒนา
หลักสูตร

ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

รายวิชาที่
พัฒนา
หลักสูตร

ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

สาขางานทีน่ําหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา 

ที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการ
เรียนการสอน 

1 ยานยนต์ 48 48 100 จํานวน 9 สาขางานที่เปิด
สอน 
จํานวน 9 สาขางานนํา
หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา
ที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการ
เรียนการสอน 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

2 เครื่องมือกล 48 48 100 
3 เชื่อมโลหะ 49 49 100 
4 ไฟฟ้ากําลัง 52 52 100 
5 อิเล็กทรอนิกส ์ 53 53 100 
6 เมคคาทรอนิกส์ 51 51 100 
7 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 50 50 100 
8 ก่อสร้าง 50 50 100 
9 สถาปัตยกรรม 48 48 100 
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ประเภทวชิาอตุสาหกรรม ระดับ ปวส. 
 

ที่ สาขางาน 

จํานวน ร้อยละ 
รายวิชา
ที่เปิด
สอน

ทั้งหมด 

รายวิชาที่
พัฒนา
หลักสูตร

ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

รายวิชาที่
พัฒนา
หลักสูตร

ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

สาขางานทีน่ําหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา 

ที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการ
เรียนการสอน 

1 เทคนิคยานยนต์ 39 39 100 จํานวน 17 สาขางานที่เปิด
สอน 
จํานวน 17 สาขางานนํา
หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา
ที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการ
เรียนการสอน  
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

2 เทคนิคยานยนต ์(ม.6) 49 49 100 
3 เครื่องมือกล 38 38 100 
4 เทคนิคการเชื่อมฯ 39 39 100 
5 เทคนิคการเชื่อมฯ (ม.6) 48 48 100 
6 เครื่องกลไฟฟ้า 38 38 100 
7 เครื่องทําความเย็นฯ 38 38 100 
8 ติดต้ังไฟฟ้า 38 38 100 
9 ติดต้ังไฟฟ้า (ม.6) 46 46 100 
10 ระบบโทรคมนาคม 41 41 100 
11 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 41 100 
12 เทคนิคคอมพิวเตอร ์(ม.6) 49 49 100 
13 เมคคาทรอนิกส์ 35 35 100 
14 เทคนิคการก่อสร้าง 42 42 100 
15 เทคนิคสถาปัตยกรรม 42 42 100 
16 ติดต้ังและบํารุงรักษา 41 41 100 
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ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบั ปวส. 
 

ที่ สาขางาน 

จํานวน ร้อยละ 
รายวิชา
ที่เปิด
สอน

ทั้งหมด 

รายวิชาที่
พัฒนา
หลักสูตร

ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

รายวิชาที่
พัฒนา
หลักสูตร

ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

สาขางานทีน่ําหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา 

ที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการ
เรียนการสอน 

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 36 36 100 จํานวน 9 สาขางานที่เปิด
สอน 
จํานวน 9 สาขางานนํา
หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา
ที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการ
เรียนการสอน 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา 

ความตะหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยมีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน  
  การดําเนินการ (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กําหนดให้ครูผู้สอนทุกคน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยมีฝ่ายวิชาการเป็นผู้กํากับดูแลทุกภาคเรียน 
อีกทั้งได้ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับ ประเดน็พิจารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

  

2 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 50 - 59.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

  

3 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 60 - 69.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

  

4 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 70 - 79.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมด
สถานศึกษา 

  

5 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1)  80  ขึ้นไป ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา   

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
 

แบบเก็บข้อมูลระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประจําปีการศึกษา
2556 

 

แผนกวิชา 
จํานวน ร้อยละ 

คร ู ครูที่จัดทาํแผนการ
จัดการเรียนรูฯ้ 

ของครูทีจ่ัดทาํแผนการ 
จัดการเรียนรูฯ้  

1.  ช่างยนต ์ 24 24 100 
2.  ช่างกลโรงงาน 15 15 100 
3.  ช่างเชื่อมโลหะ 12 12 100 
4.  ช่างไฟฟ้ากําลัง 25 25 100 
5.  ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 28 26 92.85 
6.  ช่างเมคคาทรอนิกส ์ 5 5 100 
7.  ช่างก่อสร้าง 14 14 100 
8.  ช่างสถาปัตยกรรม 10 10 100 
9.  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 8 8 100 
10.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 100 

รวม 148 146 99.28 
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มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 

ความตะหนัก (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยส่งเสริม

สนับสนุนครูผู้สอนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูทํา
บันทึกหลังการสอน ให้ครูนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนไปจัดทําวิจัย และการนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการกํากับดูแล สนับสนุนครูผู้สอนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มี

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูทําบันทึกหลังการสอน ให้ครูนําผลจากการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน  
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับ ประเดน็พิจารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน 

 
 

 

2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน 

 
 

 

3 สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูแต่ละคนทํา
บันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน 

 
 

 

4 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

 
 

 

5 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

 
 

 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

แบบเก็บข้อมลูระดบัคณุภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา ประจําปีการศึกษา  2556 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
 

แผนกวิชา 

จํานวน 
รายวิชา
ที่สอน 
ทั้งหมด 

รายวิชา
ที่มีแผน
จัดการ
เรยีนรู้ฯ 

 

รายวิชา 
ที่ใชส้ื่อและ
เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสม 

รายวิชา 
ที่มีการนเิทศ

และทาํ
บันทึกหลัง
การสอน 

รายวิชา 
ที่มีการนาํผล
การสอนและ

การนเิทศไปทาํ
วิจัย 

รายวิชา 
ที่มีการนาํ

ผลการวิจยัไป
แก้ไขปญัหา
การเรียนการ

สอน 
1.  ช่างยนต์ 45 19 45 45 24 24 
2.  กลโรงงาน 57 57 57 57 57 57 
3.  เชื่อมโลหะ 61 61 61 61 61 61 
4.  ไฟฟ้ากําลัง 61 61 61 61 61 61  
5.  อิเล็กทรอนิกส์ 55 26 26 26 4 2 
6.  เมคคาทรอนิกส์ 96 8     
7.  ก่อสร้าง 55 46 46 45 5 - 
8.  สถาปัตยกรรม 59 59 59 59 59 59 

รวม 489 337 355 354 271 264 
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ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

แผนกวิชา 

จํานวน 
รายวิชา
ที่สอน 
ทั้งหมด 

รายวิชา
ที่มีแผน
จัดการ
เรยีนรู้ฯ 

 

รายวิชา 
ที่ใชส้ื่อและ
เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสม 

รายวิชา 
ที่มีการนเิทศ

และทาํ
บันทึกหลัง
การสอน 

รายวิชา 
ที่มีการนาํผล
การสอนและ

การนเิทศไปทาํ
วิจัย 

รายวิชา 
ที่มีการนาํ

ผลการวิจยัไป
แก้ไขปญัหา
การเรียนการ

สอน 
1.  เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

59 14 59 59 14 14 

รวม 59 14 59 59 14 14 
 

รวมประเภทวิชา 
 

ประเภทวชิา 

จํานวน 
รายวิชา
ที่สอน 
ทั้งหมด 

รายวิชา
ที่มีแผน
จัดการ
เรยีนรู้ฯ 

 

รายวิชา 
ที่ใชส้ื่อและ
เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสม 

รายวิชา 
ที่มีการนเิทศ

และทาํ
บันทึกหลัง
การสอน 

รายวิชา 
ที่มีการนาํผล
การสอนและ

การนเิทศไปทาํ
วิจัย 

รายวิชา 
ที่มีการนาํ

ผลการวิจยัไป
แก้ไขปญัหา
การเรียนการ

สอน 
อุตสาหกรรม 489 337 355 354 271 264 

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 59 14 59 59 14 14 
รวม 548 351 414 413 285 278 
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มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตะหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายให้รับทราบ และ
ร่วมกันระดมสมองเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการวัด และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชาที่สอน 
  การดําเนินการ (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัด
และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน มีการวัด และประเมินผลตาม
แผน การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัด และประเมินผลที่หลากหลาย และเหมาะสมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วัดผล และประเมินผล และนําผลจากวัด และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับ ประเดน็พิจารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัด และ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
 
 

 

2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนวัด และประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน 

 
 

 

3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัด และประเมินผลที่หลากหลาย และ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

 
 

 

4 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด และประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

 
 

 

5 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนนําผลจากการวัด และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 
 

 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

แบบเก็บข้อมลูระดบัคณุภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
 

แผนกวิชา 

จํานวนคร ู
คร ู มีการ 

กําหนด 
และแจ้ง

หลักเกณฑ์
และวิธีการ
วัดและ

ประเมนิผล 

มีการ 
วัดและ

ประเมนิผล
ตาม

แผนการ
จัดการ

เรียนรู้ทุก
รายวิชา 

ใช้วิธีการวัด
และประเมิน 

ผลที่
หลากหลาย

และ
เหมาะสม
ทุกรายวิชา 

ให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วม
ในการวัด

และ
ประเมนิ 
ผลทุก
รายวิชา 

มีการ 
นําผลจาก
การวัด
และ

ประเมนิ
ไปใช้ใน

การพัฒนา 
สมรรถนะ 

1.  ช่างยนต ์ 24 24 24 24 24 24 
2.  ช่างกลโรงงาน 15 15 15 15 15 15 
3.  ช่างเชื่อมโลหะ 12 12 12 12 12 12 
4.  ช่างไฟฟ้ากําลัง 12 12 12 12 12 12 
5.  ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 28 28 28 28 28 28 

6.  ช่างเมคคาทรอนิกส ์ 5 5 5 5 5 5 
7.  ช่างก่อสร้าง 14 14 14 14 14 14 
8.  ช่างสถาปัตยกรรม 10 10 10 10 10 10 
9.  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 8 8 8 8 8 8 

รวม 128 128 128 128 128 128 
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ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

แผนกวิชา 

จํานวนคร ู
คร ู มีการ 

กําหนด 
และแจ้ง

หลักเกณฑ์
และวิธีการ
วัดและ

ประเมนิผล 

มีการ 
วัดและ

ประเมนิผล
ตาม

แผนการ
จัดการ

เรียนรู้ทุก
รายวิชา 

ใช้วิธีการวัด
และประเมิน 

ผลที่
หลากหลาย

และ
เหมาะสม
ทุกรายวิชา 

ให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วม
ในการวัด

และ
ประเมนิ 
ผลทุก
รายวิชา 

มีการ 
นําผลจาก
การวัด
และ

ประเมนิ
ไปใช้ใน

การพัฒนา 
สมรรถนะ 

1.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 7 7 7 7 
รวม 7 7 7 7 7 7 

 
รวมประเภทวิชา 
 

ประเภทวชิา 

จํานวนคร ู
คร ู มีการ 

กําหนด 
และแจ้ง

หลักเกณฑ์
และวิธีการ
วัดและ

ประเมนิผล 

มีการ 
วัดและ

ประเมนิผล
ตาม

แผนการ
จัดการ

เรียนรู้ทุก
รายวิชา 

ใช้วิธีการวัด
และประเมิน 

ผลที่
หลากหลาย

และ
เหมาะสม
ทุกรายวิชา 

ให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วม
ในการวัด

และ
ประเมนิ 
ผลทุก
รายวิชา 

มีการ 
นําผลจาก
การวัด
และ

ประเมนิ
ไปใช้ใน

การพัฒนา 
สมรรถนะ 

อุตสาหกรรม 128 128 128 128 128 128 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 7 7 7 7 7 7 

รวม 135 135 135 135 135 135 
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มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ความตะหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ โดยพิจารณาด้านความรู้ ความสามารถ การมีระเบียบวินัย ความมุมานะอดทน ของนักเรียน
นักศึกษา 
 การดําเนินการ (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสถานประกอบการในการจัดทําคู่มือการฝึกงาน จัดทําแบบ
ประเมินผลการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนการฝึกงาน มีการปัจฉิมนิเทศ และสัมมนานักศึกษาหลังการฝึกงานในสถานประกอบการและวนํา
ผลการสัมมนาไปปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพต่อไป 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับ ประเดน็พิจารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทําความรว่มมือในการสง่

ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
 
 

 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน   
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝกึงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน 
 
 

 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน   
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ 

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
 
 

 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา 
      หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
      ที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
      สถานประกอบการหรือประชาคม 
      อาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (1) – (2) 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) – (5) 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน 
       การจัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (1)  
  และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) 
และมีผล (5) 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
 

5 

2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน 
       การสอนรายวิชา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ขอ้ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและ 
       ประเมินผลการจัดการเรียนการ 
       สอนรายวิชา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2  อยู่ในระดบั  ดีมาก 5 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  2 
 

จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 - ไม่มี 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยมีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นํามีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนา และดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงิน และงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ความตระหนกั (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการการประชุมวาระการ
ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 

การดําเนินการ (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมายโดยมี
การกําหนดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่    
ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการของสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยมีผลประเมินโดยเฉลี่ยอย่างน้อย  3.51 – 5  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ หมาย

เหต ุมี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    

2 สถานศึกษาดําเนินการมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

    

3  สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ หมาย

เหต ุมี ไม่มี 
4 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ

พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00  

     

5 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

    

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีการกําหนดโยบายในการบริหารจัดการโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน และ
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา 

การดําเนินการ (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาของ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษา เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน และได้มีการ
ประเมินตนเองอย่างเป็นธรรมโปร่งใส 

ผลการประเมิน (Achievement) 
มีคณะกรรมการกลั่นกรองงานเป็นลําดับช้ัน คือคณะกรรมที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายงาน แผนกวิชา และคณะทํางานต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการประชุมพิจารณาขั้นตอนในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ทําให้การดําเนินงานครอบคลุมบุคลากรทุกคนทําให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินการเป็น
อย่างดี และมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการด้วยตนเองทั้งระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ําเสมอ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง 
มี 

5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี มี 
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ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ์

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามหลักอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้บริหาร หรือโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน
ภายนอก 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้กําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ

จัดทําโครงการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ โดยมีการกําหนดแผนงานโครงการพร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลแล้วนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงานโครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 

แผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับ ปรัชญา ของสถานศกึษา “ทักษะเด่น” 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการฝึกอบรมนักศึกษา T-TEP YG เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ 
2 โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
3 โครงการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย 
4 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น  30  ช่ัวโมง 
5 โครงการจัดกิจกรรมเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
6 โครงการวันวิชาการ 
7 โครงการเปิดบ้านวิชาการ แผนกวิชาช่างยนต ์ประจําปี 2556 
8 โครงการเปิดบ้านวิชาการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ประจําปี 2556 
9 โครงการ Metal innovation Open House 
10 โครงการเปิดบ้านวิชาการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ประจําปี 2556 
11 โครงการเปิดบ้านวิชาการ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์ประจําปี 2556 
12 โครงการเปิดบ้านวิชาการ แผนกอิเล็กทรอนกิส ์ประจําปี 2556 
13 โครงการเปิดบ้านวิชาการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจําปี 2556 
14 โครงการเปิดบ้านวิชาการ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ประจําปี 2556 

 
แผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับ ปรัชญา ของสถานศกึษา “เน้นคณุธรรม” 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาใหม ่แผนกวิชาช่างยนต ์
2 โครงการนํานักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงาน บริษัทเจริญมอเตอร์ จํากัด 
3 โครงการอินเตอร์เน็ต เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ 



 

97

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
5 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
6 โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
7 โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ปวช.1 
8 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์
9 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมใหม ่
10 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
11 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม และจริยธรรมนกัศึกษาใหม ่แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม 
12 โครงการประกวดมารยาทไทย 
13 โครงการหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา 
14 โครงการส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่น (แข่งขันโคมลอย) 
15 โครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจําปีการศึกษา 2556 
16 โครงการบริจาคโลหิต 
17 โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
18 โครงการลูกเสือวิสามัญอนุรกัษ์แม่น้ําปิง 

 
แผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับ ปรัชญา ของสถานศกึษา “นาํเทคโนโลย”ี 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการประชุมสัมมนา และนําเสนองานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์
2 โครงการสนับสุนนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์
4 โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัย 
5 โครงการทําห้องแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์

 
แผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับ ปรัชญา ของสถานศกึษา “มีจิตบรกิาร” 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 

ความตระหนกั (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้นํา และ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 
 การดําเนินการ (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง มีการจัด
ประชุมผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อย    
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ หมายเหต ุ
มี ไม่มี  

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  

  

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง  

  

3  สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  

  

4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
  

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

 
  

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ความตระหนกั (Awareness)  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้แต่งต้ังให้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือเป็น

ผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษาประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทํา และ
บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชา และหน่วยงานต่าง 
ๆ ในสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบันเพื่อให้ครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา และเพื่อการพัฒนางาน และการเรียนการสอน 

การดําเนินการ (Attempt)  
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีข้อมูลพ้ืนฐาน  9  ประเภท และอาจมีข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นสําหรับ

สถานศึกษาที่ครบถ้วน และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกัน        
การสูญหายของข้อมูล และมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งดําเนินให้ครู 
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศมีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ดําเนินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามองค์ประกอบที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

 

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน  9  ประเภท และอาจมีข้อมูลอ่ืน ที่จําเป็นสําหรับ

สถานศึกษาที่ครบถ้วน และเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

 
 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน   
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก

ฐานข้อมูลสารสนเทศ  
 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  

 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย  3.51 - 5.00  

 

 



 

101

ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.6  ระดับคุณภาพในการบรหิารความเสี่ยง 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการวิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอย่าง

น้อย  5  ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน และ
การมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของคณะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผู้เรียน และผู้ปกครองมีการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการมีการประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลทําให้ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ลดลง 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดทําหลักฐานการวิเคราะห์ และจัดทําแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง 

โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผู้เรียน และผู้ปกครอง พร้อมทั้งประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้ง
แสดงผลการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ในแต่ละด้าน 

 
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับที ่ ประเดน็พิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ

อย่างน้อย  5  ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด 
ด้านสังคม ด้านการพนัน และการมั่วสุมโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย  3  ด้าน จํานวน 5 ด้าน 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนมีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษามี

ระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียน
กลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดปฐมนิเทศผู้เรียนมีคําสั่งแต่งต้ังครูที่ปรึกษา และหลักฐานการพบ และให้

คําปรึกษาแก่ผู้เรียนดําเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน มีแผนงาน กิจกรรมการ
สนับสนุนทุนการศึกษา มีการดําเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ  

 
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับที ่ ประเดน็พิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มี 
2 สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษา และจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย

สัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
ม ี

 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 
4 สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศกึษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย

ร้อยละ  10  ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
มี 

ร้อยละ 91.32 
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

ปีการศึกษา  2556  โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสรมิสนับสนนุทนุการศึกษา 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
จํานวน 
ที่ร้องขอ 

จํานวน 
ทุนที่ได้รับ 

1 ทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 103 155 
2 ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนให้เปล่า) 91 91 
3 กระจกไทยอาซาฮ ี(ทุนคัดเลือกแผนกวิชาช่างก่อสร้าง) - 1 
4 ทุนมูลนิธิผูม้ีเมตตา (ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม) - - 
5 ทุนชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม ่ - - 
6 ทุนอีซูซ ุ(ทุนคดัเลือกแผนกวชิาช่างยนต์) - 1 
7 ทุนนายห้างโรงปูน (ทุนคัดเลอืกจากแผนกวิชาช่าง) 14 8 
8 ทุนยุวพัฒน์ (ทนุต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม) - 2 
9 ทุนเอโตะไซดัน (ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม) - 1 
10 ทุนเฉลิมราชกุมาร ี(ทุนคัดเลอืกจากโรงเรียนเดิม) - - 
11 ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (ทุนคัดเลอืกจากโรงเรียนเดิม) - 1 
12 ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศ) จํากัด - 3 

รวม 208 263 
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มาตรฐานที ่ 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ     
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนโครงการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ     

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรยีน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดําเนินการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ 

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ มีการนําผล   
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของ ครู นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ  
 

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับที ่ ประเดน็พิจารณา ปฏิบัติ 
ไม่ได้ 
ปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

  

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ   
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00   
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร ์

ความตระหนกั (Awareness) 
สถานศึกษามีการดําเนินงาน และมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมี

กิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ดําเนินการไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น การสนับสนุนให้ผู้สอน   ได้เข้ารับการอบรม
ในด้านการเรียนการสอน เทคนิคการสอนด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้ 
และการวัดผลประเมินผล พร้อมทั้งโครงการสนับสนุนให้ผู้สอนเข้าฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ในวิชาชีพที่สอน 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวงจรคุณภาพ PDCA 

วิธีดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ต้ังคณะกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝึก

ประสบการณ์สําหรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม และดําเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน มีการควบคุม และ
สามารถตรวจสอบได้ตามสายงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับที ่ ประเดน็พิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงานโครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
ม ี

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 มี 
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

โครงการ การจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร ์
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการพัฒนาปรับปรุงมุมวิชาการ และหอ้งสมุด แผนกวิชาช่างยนต์ 
2 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ต แผนกวิชาช่างยนต ์
3 โครงการปรับปรุงห้องเครื่องยนต์ดีเซล 
4 โครงการพัฒนาห้องเครื่องมือวัดละเอียด 
5 โครงการจัดสร้างห้องปฏิบัติงานกระบวนการเชื่อมพิเศษ แผนกวิชาช่างโลหะการ 
6 โครงการจัดซื้อวัสดุถาวร (เก้าอ้ีประจําห้องเรียน) 
7 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบ 
8 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
9 โครงการพัฒนาห้องสมุดอินเตอร์เน็ตของสาขาวิชา 
10 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 โครงการจัดซื้อไมโครโฟนแบบไมค์ลอยหนบีคู่สําหรับการสอนในห้องเรียน 
12 โครงการปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
13 โครงการปรับปรุงห้องเรียน E - Learning แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ 
14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
15 โครงการติดต้ังสายไฟเบอร์ออฟติค 
16 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องอินเตอร์เน็ต 2 และห้อง Server 
17 โครงการต่อเติมหลังคาดาดฟ้า แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
18 โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
19 โครงการติดต้ังมูลี่กันแดดห้องพักครู และตดิต้ังพัดลมผนัง 
20 โครงการทาสีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
21 โครงการปรับปรุงระเบียบช้ันลอย อาคาร  50  ปี เป็นมมุคณิตศาสตร ์
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
22 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร  50  ปี 
23 โครงการติดต้ังสายไฟระบบท่อ 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  ระดับคณุภาพในการพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา 

ความตระหนกั (Awareness)  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดําเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพจัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยนครู
กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ

วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ และจัดให้ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้รับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ และครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมรวมถึงได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
 

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา มี ไม่มี ร้อยละ 
1 สถานศึกษาดําเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 

  88.42 

2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

  17.41 

3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 

  0.00 

4 สถานศึกษาดําเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  75 

  88.42 

 
 



 

112

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา มี ไม่มี ร้อยละ 
5 สถานศึกษาดําเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 

  7.86 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 

จํานวนคร ู
และ 

บุคลากร 

จํานวนครูที่ได้รับการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ฝึกอบรม 
ด้านวิชาชีพฯ 
ร้อยละ  75 

ได้รับทุน 
การศึกษา 
ร้อยละ  5 

แลกเปลี่ยนกับ
สถานศึกษาอืน่ 

ร้อยละ  5 

ได้รับ 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ร้อยละ  75 

ได้รับ 
การประกาศ 
เกียรติคณุฯ 
ร้อยละ  5 

242 214 24 0 214 13 
คิดเปน็ร้อยละ 88.42 17.41 0 88.42 7.86 
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ตารางแสดงขอ้มูลระดับคุณภาพในการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา  2556 
 

บุคลากรสายผูส้อน 
       

ชื่อแผนกวิชา 
จํานวน

คร ู
ทั้งหมด 

( 1 ) 
จํานวนคร ู
ที่ได้รับ 
การฝึก 
อบรม

วิชาการฯ 

( 2 ) 
จํานวนคร ู
ที่ได้รับ 
ทุน 

การศึกษา 
วิจัย 

( 3 ) 
จํานวนคร ู
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

แลกเปลี่ยน 
ครูฯ 

( 4 ) 
จํานวน

คร ู
ที่ได้รับ
การ

พัฒนา 
คุณภาพ
ชีวิต 

( 5 ) 
จํานวน

คร ู
ที่ได้รับ
ประกาศ 
เกียรติ
คุณ ยก
ย่อง 

1. แผนกวิชาช่างยนต์ 23 23 1 - 23 - 
2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 13 13 1 - 13 - 
3. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 12 12 - - 12 1 
4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 23 23 9 - 23 5 
5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 6 - 29 - 
6. แผนกวิชาช่างเมคคาทรอ 
   นิกส ์ 5 5 - - 5 - 
7. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 14 14 1 - 14 2 
8. แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม 10 10 - - 10 - 
9. แผนกวิชาช่างเทคนิค 
    อุตสาหกรรม 9 9 - - 9 - 
10. แผนกวิชาเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 6 6 5 - 6 - 
11. แผนกวิชาสามัญสมัพันธ์ 33 33 8 - 33 6 

รวมทั้งหมด 178 178 31 0 178 14 
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บุคลากรสายสนับสนนุ 
          

ตําแหน่งหน้าที่ 
จํานวน 
บุคลากร 
ทั้งหมด 

( 1 ) 
จํานวน
บุคลากร 
ที่ได้รับ
การฝึก 
อบรม

วิชาการฯ 

( 2 ) 
จํานวน
บุคลากร 
ที่ได้รับ
ทุน 

การศึกษา 
วิจัย 

( 3 ) 
จํานวน
บุคลากร 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

แลกเปลี่ยน
ครูฯ 

( 4 ) 
จํานวน
บุคลากร 
ที่ได้รับ
การ

พัฒนา 
คุณภาพ
ชีวิต 

( 5 ) 
จํานวน
บุคลากร 
ที่ได้รับ
ประกาศ 
เกียรติคณุ 
ยกย่อง 

1. ผู้บริหาร 5 5 - - 5 - 
2. ข้าราชการ ก.พ. 2 2 - - 1 - 
3. ลูกจ้างประจํา 12 1 - - 1 - 
4. พนักงานราชการ  2 2 - - 2 - 
5. ลูกจ้างชั่วคราว 43 21 - - 21 - 

รวมทั้งหมด 64 30 0 0 30 0 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11  ระดับคณุภาพในการบริหารงานการเงนิ และงบประมาณ 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการบริหารการเงิน และงบประมาณสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติติการประจําปีงบประมาณในด้านวัสดุฝึกสําหรับการเรียนการสอน และวัสดุอ่ืน ๆ ร่วมทั้งมี      
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาผู้เรียน และการจัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

วิธีดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายรับ – จ่ายของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์

อักษร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึงรวมทั้งจัดทําสรุปมูลค่า
รายได้ มูลค่าผลผลิตจากผลงานการใช้วัสดุทุกปีภาคเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับวัสดุฝึกที่ใช้ในการเรียนแต่ละ
ภาคเรียน มีการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการเพื่อแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยให้แก่
บุคคลภายนอกได้รับทราบ และดําเนินโครงการด้านจริยธรรม คุณธรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับ 
ที่ 

ประเดน็การพจิารณา 
งบ 

ดําเนนิ 
การ 

งบที่จัดสรร ร้อยละ 

1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบดําเนินการ 

 

9,263,340 14.55 

2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการ
ใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของค่าวัสดุฝึก 

1,124,873 1.77 

3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสําหรับ
การบริการวิชาการ และวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ  1  ของ
งบดําเนินการ 

2,392,900 3.76 

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และ
ผู้เรียนจัดทํา และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ  5  ของงบดําเนินการ 

654,000 1.03 
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ลําดับ 
ที่ 

ประเดน็การพจิารณา 
งบ 

ดําเนนิ 
การ 

งบที่จัดสรร ร้อยละ 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทย  และพลโลก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของ
งบดําเนินการ 

 

403,200 0.63 

รวม 63,656,619 13,838,313 21.74 
 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ

และหรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
 การดําเนินการ (Attempt) 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการวางแผนงานโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการสถานศึกษามีการ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนทั้งในสถาน และนอกสถานศึกษา 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา 
การปฏิบัติ หมายเหต ุ
มี ไม่มี  

1 สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

  

2 ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา    
3 สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงวุฒิ ทั้งใน

ประเทศ และหรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละสาขางาน  
  

4 สถานศึกษามีข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา  

  

5 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
อาชีวศึกษา 

 
  

6. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศ และ 
หรือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง 

 
  

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3  ในแต่ละตัวบง่ชี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
       ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
       หรือวิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติได้  1  ข้อ 
อยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

1 

3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน 
       การบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (1) - (2) 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถาน  
       ศึกษาตามอัตลักษณ์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ (1) - (2) 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงาน 
      และภ า ว ะผู้ นํ า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร 
      สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ 

ดีมาก 
5 

3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัด  
       การระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
       ของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 
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ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความ 
       เสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล 
       ผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ 
      ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์
      ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร 
      สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
      โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  3  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

3.9  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
       จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์  
       และคอมพิวเตอร์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาคร ู
         และบุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติได้  4  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดี 
4 
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ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการ  
        เงิน และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติได้  4  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดี 
4 

3.12  ระดับคุณภาพในการระดม 
         ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร จั ด ก า ร 
         อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน 
         ประเทศและหรือต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3  อยู่ในระดบั  ดีมาก 4.50 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  3 
 

จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน การบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

และการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน

ประเทศ และหรือต่างประเทศ 
 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
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มาตรฐานที่  4  ด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ 

บริการวิชาการ และวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 

มาตรฐานที่  4  ด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ 
ความตระหนกั (Awareness)   
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการบริการ และวิชาชีพ โดยการให้มีส่วนร่วมในสถานศึกษา

ตลอดจนผู้เรียนทุกสาขางานจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 

การดําเนินการ (Attempt)    
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการ และวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วม

ของครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดําเนินงานไม่น้อยกว่า  2  โครงการ กิจกรรม
ต่อปี และให้ครูในแผนกวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

 
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการ และวิชาชีพ โดยการมี

ส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า  2  โครงการ กิจกรรม
ต่อปี 

จํานวน 
11  โครงการ 

3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60  เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 
100.00 

4 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย  3.51- 5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

รายการโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
 

ที่ โครงการ 
บริการ 
วิชาการ 

บริการ 
วิชาชีพ 

จํานวน
บุคลากร 

จํานวน
ผู้เรียน 

ร้อยละ 
ของผูเ้รียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ระดับความ
พึงพอใจ

ของ
ผู้รับบริการ 

1 อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน   24 5 100 100 

2 อบต.สัญจร   6 12 100 100 

3 Fix It Center   138 120 100 100 

4 โครงการบริการฝึกอบรม 
วิชาชีพระยะสั้นแก่ชุมชน   41 305 100 100 

5 อาชีพในโครงการลาน้อย   9 - 100 100 

6 ตรวจงานก่อสร้างอาคาร
ล้านนาสุขาวดี 

  1 - 100 100 

7 ขออนุเคราะห์ทดสอบดิน   1 - 100 100 

8 โครงการปรับปรุงพื้นผิว
สนามกีฬา 

  1 - 100 100 

9 คณะกรรมการควบคุมงาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่

  2 - 100 100 

10 คณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงาน   1 - 100 100 

11 ตรวจความปลอดภัยของ
อาคารเรียน   1 - 100 100 

รวม/เฉลี่ย   225 442 100 100 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

4.1  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
       จัดการการบริการวิชาการ 
       และวิชาชีพ 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4  อยู่ในระดบั ดีมาก 5 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  4 
 

จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ 
 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 -ไม่มี 
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มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 

ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 

มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการโครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 

ความตระหนกั (Awareness)  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส.2 

จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการและอื่น ๆ และจัดให้มีการ
ประกวดแสดง และเผยแพร่ผลงานรวมทั้งการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาตลอดจนมีการส่งเสริมให้
ครูและผู้เรียนเข้าร่วมแสดงแข่งขัน และได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัดภาค และชาติ 

การดําเนินการ (Attempt)      
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส. 2 จัดทํา

และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยโดยจะต้องมีจํานวน
ผลงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของจํานวนผลงานทั้งหมด และจะต้องมีผลงานเผยแพร่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  25  ของจํานวนผลงานทั้งหมดสามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค 
และชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจํานวนผลงานทั้งหมดโดยมีเกณฑ์เฉลี่ยระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 
ช้ิน และระดับช้ัน ปวส. 2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ิน 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทํา และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส. 2 จัดทําโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ิน 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของจํานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
88.06 

4 สถานศึกษาได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25  ของจํานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 
85.03 
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ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
5 สถานศึกษาดําเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  5  ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 
100.00 

 
 

โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผูเ้รียน 
 

ระดับ 
ชั้น 

สาขางาน/สาขาวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวน 
ผลงาน 
ตาม
เกณฑ์ 

จํานวน 
ผลงาน 
จริง 

ใช ้
ในสถาน 
ศึกษา 

เผยแพร ่
ต่อ 

สาธารณ 
ชน 

ใช้ประ 
โยชน์/
ได้รับ
รางวัล 

ปวช. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม       
 1. สาขาวิชาเครื่องกล       

 - สาขางานยานยนต์ 133 44 18 16 16 16 
 2. สาขาวิชาเครื่องกลและซอ่มบํารุง       
 - สาขาเครื่องมือกล 111 37 30 30 30 30 
 3. สาชาวิชาเชื่อมโลหะการ       
 - สาขางานเชื่อมโลหะ 32 11 11 11 11 0 
 4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์       
 - สาขางานไฟฟ้ากําลัง 134 45 25 25 25 1 
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 136 45 47 24 43 43 
 - สาขางานเมคคาทรอนิกส ์ 35 12 11 7 11 0 
 5. สาขาวิชาการก่อสรา้ง       
 - สาขางานก่อสร้าง 92 31 35 35 35 0 
 - สาขางานสถาปัตยกรรม 67 22 57 25 25 25 
 ประเภทวชิาสามัญสัมพนัธ ์       
 6. สาขาวิชาสามัญสัมพนัธ ์       
 - สาขาวิชาสามัญสมัพันธ์ 0 0 43 43 43 3 
 รวม 741 247 277 216 239 118 
ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม       
 1. สาขาวิชาเครื่องกล       
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ตรง) 81 41 20 20 20 0 
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) 34 17 8 8 8 0 
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ระดับ 
ชั้น 

สาขางาน/สาขาวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวน 
ผลงาน 
ตาม
เกณฑ์ 

จํานวน 
ผลงาน 
จริง 

ใช ้
ในสถาน 
ศึกษา 

เผยแพร ่
ต่อ 

สาธารณ 
ชน 

ใช้ประ 
โยชน์/
ได้รับ
รางวัล 

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิ) 9 5 2 2 2 0 
 2. สาขาวิชาเทคนคิการผลติ       
 - สาขางานเทคนิคการผลิต 24 12 11 11 11 11 
 - สาขางานเทคนิคการผลิต (ทวิ) 11 6 4 4 4 4 
 3. สาขาวิชาเทคนคิโลหะ       
 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตฯ (ตรง) 33 17 13 13 13 0 
 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตฯ (ม.6) 28 14 10 10 10 0 
 4. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง       
 - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 38 19 16 16 16 1 
 - สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับ 

  อากาศ 
44 22 4 4 4 0 

 - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (ตรง) 46 23 11 11 11 1 
 - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (ม.6) 61 31 30 30 30 1 
 5. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์       
 - สาขางานเมคคาทรอนิกส ์ 29 14 14 14 8 0 
 6. สาขาวิชาเอ็กทรอนิกส ์       
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ตรง) 40 20 21 21 8 8 
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6) 28 14 16 16 6 6 
 - สาขางานระบบโทรคมนาคม 26 13 13 13 5 5 
 7. สาขาวิชาการก่อสรา้ง       
 - สาขางานเทคนิคการก่อสรา้ง 88 44 15 15 15 0 
 8. สาขาวิชาเทคนคิสถาปัตยกรรม       
 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 7 4 7 4 4 4 
 9. สาขาวิชาเทคนคิอุตสาหรรม       
 - สาขางานติดต้ังและบํารุงรักษา 23 12 8 8 6 6 
 ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
      

 10. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ       
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ระดับ 
ชั้น 

สาขางาน/สาขาวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวน 
ผลงาน 
ตาม
เกณฑ์ 

จํานวน 
ผลงาน 
จริง 

ใช ้
ในสถาน 
ศึกษา 

เผยแพร ่
ต่อ 

สาธารณ 
ชน 

ใช้ประ 
โยชน์/
ได้รับ
รางวัล 

 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 17 24 24 24 24 
 ประเภทวชิาสามัญสัมพนัธ ์       
 11. สาขาวิชาสามัญสัมพนัธ ์       
 - สาขาวิชาสามัญสมัพันธ์ 0 0 4 4 4 4 
 รวม 685 345 251 248 210 75 
 รวมทั้งหมด 1,426 592 528 465 449 233 

ร้อยละ 89.18 88.06 85.03 100.0 
 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของคร ู

ความตระหนกั (Awareness)  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานรวมทั้งการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขัน และได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด
ภาค และชาติ งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้ 

1.  มีเป้าประสงค์ 
2.  มีการระบุปัญหา 
3.  มีวิธีการดําเนินการ 
4.  มีการเก็บและบันทึกข้อมลู 
5.  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดําเนินการ 
การดําเนินการ (Attempt)   
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สนับสนุนให้ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และได้จัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของจาํนวนผลงานทั้งหมด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในแผนกวิชาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  50  ของจํานวนผลงานทั้งหมดมีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ ชุมชน จังหวัดภาค และชาติ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทํา และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวด และได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของจํานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
30.56 

4 สถานศึกษาได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  50  ของจํานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 
61.11 
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ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
5 สถานศึกษาดําเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย

กว่าร้อยละ  5  ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 
44.44 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัยของคร ู
 

ที่ แผนกวิชา/สามัญ/พืน้ฐาน 
จํานวน

คร ู

จํานวน 
ผลงาน 
ตาม
เกณฑ์ 

จํานวน 
ผลงาน 
จริง 

ใช ้
ในสถาน 
ศึกษา 

เผยแพร ่
ต่อ 

สาธารณ 
ชน 

ใช้ประ 
โยชน์/
ได้รับ
รางวัล 

1 แผนกวิชาช่างยนต ์ 24 48 24 24 24 24 
2 แผนกวิชาช่างกลโรงงงาน 16 32 3 3 3 0 
3 แผนกวิชาช่างโลหะการ 12 24 5 5 5 5 
4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 24 48 10 10 10 15 
5 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์ 5 10 1 1 1 1 
6 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 27 54 11 11 11 0 
7 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 14 28 3 3 3 3 
8 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม 10 20 10 10 10 10 
9 แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 9 18 1 1 1 1 
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ที่ แผนกวิชา/สามัญ/พืน้ฐาน 
จํานวน

คร ู

จํานวน 
ผลงาน 
ตาม
เกณฑ์ 

จํานวน 
ผลงาน 
จริง 

ใช ้
ในสถาน 
ศึกษา 

เผยแพร ่
ต่อ 

สาธารณ 
ชน 

ใช้ประ 
โยชน์/
ได้รับ
รางวัล 

10 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 14 24 24 24 0 
11 สามัญสมัพันธ์ 32 64 18 18 18 21 
 รวมทั้งหมด 180 360 110 110 110 80 

ร้อยละ 30.56 30.56 61.11 44.44 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5  ในแต่ละตัวบง่ชี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

5.1  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
       จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ ์
       งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
       ของผู้เรียน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติได้  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

5.2  ระดับคุณภาพในการบริหาร 
       จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ ์
       งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
       ของครู 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ขอ้ 

ปฏิบัติได้  4  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดี 
4 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5  อยู่ในระดบั  ดีมาก 4.50 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  5 
 

จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 -ไม่มี 
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มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลกในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ความตระหนกั (Awareness)   
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการดําเนินงาน และมีข้อที่แสดงถึงความตระหนักในการปฏิบัติกิจกรรม 

ต่าง ๆ ให้เกิดความสําเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดําเนินการ       
เพื่อนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  5  โครงการเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม         
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม เพื่อนําผลไปปรับปรุงและเพื่อให้การดําเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ PDCA 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีการกําหนดเป็นนโยบายหรือแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม่ และได้มีการเชิญชวนให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม ทั้งครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันบูรณาการการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้บรรจุลงในการเรียนการสอน ครูทุกคนร่วมกันจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ  

นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อทําให้เกิดจิตสํานึกร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนท้องถิ่น ตลอด
ปีการศึกษา 

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุ
บํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และของชาติ โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมเพื่อนําผลไปปรับปรุง และเพื่อให้การดําเนินงานครบตามวงจรคุณภาพต่อไป 
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ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ส่ ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า  
5  โครงการ กิจกรรม 

มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ดําเนินการ 

3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดําเนินการ 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ความตระหนกั (Awareness)  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มีการดําเนินงาน และมีข้อมูลที่แสดงถึงความตะหนักในการปฏิบัติและ

ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรม อชท. โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการลูกเสือรักษ์แม่น้ําปิง โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เป็นต้น 
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
เพื่อให้ครู และผู้เรียนนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ โดยได้คํานึงถึงการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า  5  โครงการ กิจกรรม และมีการประเมินผลการดําเนินงานประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ครู และผู้เรียนในแผนกวิชานําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ  

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement) 
นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์โดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประเมินค่าครู และผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม เพื่อนําผลไปปรับปรุงเพื่อให้การดําเนินงานครบตาม
วงจรคุณภาพต่อไป 
 
ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า  5  โครงการ กิจกรรม 

มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนํา
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 
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ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระดับคุณภาพในการสง่เสริมด้านกีฬา และนนัทนาการ 
ความตระหนกั (Awareness) 
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม โดยครู และผู้เรียนสามารถนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดย
ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

การดําเนินการ (Attempt) 
สถานศึกษามีครู และผู้เรียนเข้าร่วมโครงการและจํานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ ไม่น้อยกว่า  5  โครงการ กิจกรรม สามารถประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ โดยครู และผู้เรียนได้นําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) 
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการไม่น้อยกว่า 

5  โครงการ กิจกรรม 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการ 

มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนําผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

การส่งเสริมด้านกีฬา และนนัทนาการของแผนกวิชา 
 

แผนกวิชา 
จํานวนผูเ้รียน

ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม 
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

จํานวน ร้อยละ 
1. ช่างยนต์ 954 954 100 
2. ช่างกลโรงงาน 351 351 100 
3. ช่างเชื่อมโลหะ 280 280 100 
4. ช่างไฟฟ้ากําลัง 834 - - 
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 642 551 85.83 
6. ช่างเมคคาทรอนิกส ์ 137 - - 
7. ช่างก่อสร้าง 492 475 96.54 
8.ช่างสถาปัตยกรรม 253 253 100 
9. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 43 43 100 
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 169 169 100 

 
การส่งเสริมด้านกีฬา และนนัทนาการของวิทยาลัย 
 

โครงการ 
จํานวนผูเ้รียน 

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

จํานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ/ 
กิจกรรมโครงการ/ 

กิจกรรมด้านกฬีาและนันทนาการ 
จํานวน ร้อยละ 

1. โครงการแขง่ขันกีฬาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 312 316 98.73 
2. โครงการเทคนิคเชียงใหมม่ินิมาราธอน ครั้งที ่12 130 239 54.40 
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โครงการ 
จํานวนผูเ้รียน 

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

จํานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ/ 
กิจกรรมโครงการ/ 

กิจกรรมด้านกฬีาและนันทนาการ 
จํานวน ร้อยละ 

3. โครงการหนุ่มสาวยุคใหมใ่ส่ใจความพร้อม 94 98 95.92 
 

การส่งเสริมด้านกีฬา และนนัทนาการ 
 

ผู้เขา้ร่วม
กิจกรรม 

จํานวนเต็ม 
จํานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ/

กิจกรรมด้านกฬีาและ
นันทนาการ 

ร้อยละ 

คร ู 148 148 100 
ผู้เรียน 4,155 2,532 60.94 

 
รายชื่อโครงการด้านกีฬา และนนัทนาการ 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมนิความพึงพอใจ 
1 โครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม 4.08 
2 โครงการเทคนิคเชียงใหม่มินมิาราธอน ครั้งที่ 12 3.99 
3 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 3.91 
4 โครงการกิจกรรมกีฬา Sport Day สาขาวิชาเครื่องกล 4.25 
5 โครงการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ สาขาวิชาเครื่องกล 4.38 
6 โครงการกิจกรรมกีฬา Sport Day สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 3.57 
7 โครงการกิจกรรมกีฬา Sport Day สาขาวิชาช่างโลหะการ 3.62 
8 กิจกรรมไหว้ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4.22 
9 โครงการกิจกรรมกีฬา Sport Day สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4.13 
10 กิจกรรมกีฬาประเพณีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนคิ – เทคโนฯ 4.42 
11 โครงการกิจกรรมกีฬา Sport Day สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 3.62 
12 โครงการแข่งขันฟุตบอล ก่อสร้าง คัพ 4.21 
13 โครงการกิจกรรมกีฬา Sport Day สาขาวิชาช่างสถาปัตยกรรม 3.62 
14 โครงการแข่งขันฟุตบอลภายในแผนกสถาปัตยกรรม 3.84 
15 โครงการกิจกรรมกีฬา Sport Day ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 4.00 

เฉลี่ย 3.99 



 

141

มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

ตัวบ่งชี้ที่  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสาํนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความตระหนกั (Awareness)   
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการดําเนินงาน และมีข้อที่แสดงความตระหนักในการปฏิบัติให้เกิด

ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการ ที่ดําเนินการเพื่อนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพพร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และผู้เรียนเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
และมีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ และผู้เรียนมีการดําเนินงานตามโครงการ และมีการประเมินผล
การดําเนินงานโดยครู และผู้เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วน เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
ผู้เรียน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม โดยดําเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ PDCA  

การดําเนินการ (Attempt)    
วิทยาลัยฯ ได้มีการกําหนดเป็นนโยบายหรือแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดย

มอบหมายฝ่ายแผนงานแต่ละฝ่ายงานนําไปปฏิบัติให้เกิดผล และได้มีการเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมกันในการบูรณาการการเรียนการสอน มีความตระหนักทั้งในการเรียนรู้ และการปฏิบัติ การสร้าง
ความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และผู้เรียน และมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและผู้เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement) 
ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และผู้เรียนเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ และมีแผนงานโครงการในการบริหารจัดการทั้งครู และผู้เรียนมีการดําเนินงานตามโครงการ และมี
การประเมินผลการดําเนินงานโดยครู และผู้เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป 

 
ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มี 
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ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อ
นําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย  3.51 –  5.00 

มี 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  6  ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมนิ 

6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝั ง 
       จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน 
       พระมหากษัตริ ย์ส่ ง เสริมการ 
       ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
       อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น 
       ประมุขและทะนุ บํารุ งศาสนา  
       ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝั ง 
       จิ ต สํ า นึ ก ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ 
       สิ่งแวดล้อม 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ 

ดีมาก 
5 

6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน 
      การกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึก 
      ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ  

ดีมาก 
5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6  อยู่ในระดบั  ดีมาก 5 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  6 
 

จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงัจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 -ไม่มี 
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มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนกั (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยมีคําสั่งของทางวิทยาลัยฯ 

แต่งต้ังผู้รับผิดชอบทั้งระดับวิทยาลัยฯ ฝ่ายต่าง ๆ และระดับสาขาวิชาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาซึ่งประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2556 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯที่มุ่งเน้น

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สอศ. โดยการมีส่วนร่วมของครู และผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  
 

ลําดับที ่ ประเดน็การพจิารณา มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

 
 
 

 

2 สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 

4 สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 
 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นครบ  5  ข้อ 5 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  7.2  ระดับคุณภาพภายในการดาํเนนิงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

ความตระหนกั (Awareness)   
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ส่วนที่ 1 การ

จัดการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  34  ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมี
ผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ  5  คะแนน ระดับ ดีมาก 

การดําเนินการ (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
 
ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์การตัดสิน 

อยู่ในระดบั 
ค่าคะแนน 

มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียน และผูส้ําเร็จการศึกษา  จํานวน  9  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม  2.00  ขึ้นไป 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ที่มีต่อคณุภาพของผู้เรียน 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ดี 4 

มาตรฐานที่  1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

พอใช ้ 3 

มาตรฐานที่  1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

พอใช ้ 3 

มาตรฐานที่  1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ไม่มี- - ไม่มี- 

มาตรฐานที่  1.7  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้าแรกเขา้ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 

มาตรฐานที่  1.8  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

ดีมาก 5 



 

148

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์การตัดสิน 

อยู่ในระดบั 
ค่าคะแนน 

มาตรฐานที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคณุภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสตูร และการจดัการเรียนการสอน  จํานวน  5  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดีมาก 5 
มาตรฐานที่  2.4  ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ดีมาก 5 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา  จํานวน  12  ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัย 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 

มาตรฐานที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ดีมาก 5 
มาตรฐานที่  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ดีมาก 5 
มาตรฐานที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ดีมาก 5 
มาตรฐานที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ดีมาก 5 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์การตัดสิน 

อยู่ในระดบั 
ค่าคะแนน 

มาตรฐานที่  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ดี 4 

มาตรฐานที่  3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ ดี 4 
มาตรฐานที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  4  ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ  จาํนวน  1  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จํานวน  2  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่ง 
ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัยของครู 

ดี 4 

มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานกึ และเสริมสรา้งความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก จํานวน  4  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และ
นันทนาการ 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ดีมาก 5 

มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา จาํนวน  2  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 5 

รวม  33  ตัวบ่งชี ้ 149 
เฉลี่ย 4.51 
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สรุป : เกณฑ์การตัดสนิ 
ในระดับคุณภาพ    ดีมาก   5 คะแนน    มีจํานวน  25  ตัวบ่งชี้ 
ในระดับคุณภาพ    ดี   4 คะแนน    มีจํานวน   4   ตัวบ่งชี้ 
ในระดับคุณภาพ    พอใช ้  3 คะแนน    มีจํานวน   2   ตัวบ่งชี้ 
ในระดับคุณภาพ    ต้องปรับปรุง  2 คะแนน    - ไม่ม-ี 
ในระดับคุณภาพ    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 คะแนน    มีจํานวน   2   ตัวบ่งชี้ 

 
ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดี ในระดับ  5  คะแนน มี  25  ตัวบ่งชี้ 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30 - 34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ใน

เกณฑ์ต้องปรับปรุง 
หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่า  12  ตัวบ่งชี้ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ ์

การดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกัน 
      คุณภาพภายใน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุ ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ 
อยู่ในระดับ 

ดีมาก 
5 

7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงาน 
      ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
      พ.ศ. 2555 
 

- ดีมาก 30 - 34 ตัวบ่งชี ้
  และไม่มีตัวบ่งชี้ใดทีอ่ยู่ใน 
  เกณฑ์ต้องปรบัปรุงหรือตอ้ง 
  ปรับปรงุเรง่ดว่น 
- ดี  24 - 29 ตวับ่งชี ้
- พอใช้ 18 - 23 ตัวบ่งชี ้
- ต้องปรับปรงุ 12 - 17  
  ตัวบ่งชี ้
- ต้องปรับปรงุเร่งดว่น 
  ต่ํากว่า  12  ตัวบ่งชี ้

ได้  24  ตัวบ่งชี้ 
อยู่ในระดับ 

ดี 
4 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7  อยู่ในระดบั  ดีมาก 4.50 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่  7 
 

จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  
 ตัวบ่งชี้ที่  7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
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ตอนที่  4 
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ตอนที่  4 
สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
4.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลัยเทคนคิเชียงใหม่  ปีการศึกษา  2556 
 

มาตรฐาน 
ผลการประเมนิ 

(คะแนน) 
ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 3.87 ดี 
มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 4.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น 
                   พลเมืองไทยและพลโลก 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.62 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมิน 
 

วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ มีผลการประเมินทั้ง  7  มาตรฐาน อยู่ในระดับ 
  ดีมาก           ดี            พอใช้          ต้องปรับปรุง          ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา  2556  สรุปได้ดังนี้ 
 

4.1.1  มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 
         มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 
         ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ คุณภาพ

ของผู้เรียน 
         ตัวบ่งชี้ที่  1.8  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา

ต่อภายใน  1  ปี 
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         ตัวบ่งชี้ที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มต่ีอคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

 

         มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการวัด และประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

         มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้รียน 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศันข์อง

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

ทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ 
 

         มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
         ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

         มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 
         ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ

งานวิจัยของผู้เรียน 
 

         มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
         ตัวบ่งชี้ที่  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ และ

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
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         ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานกึด้านการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม 
         ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 
         ตัวบ่งชี้ที่  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

         มาตรฐานที่  7  ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคณุภาพภายใน 
 

4.1.2  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดําเนนิการได้ในระดบัต้องปรับปรุง เรียงตามลําดบัดังนี ้
         - ไม่มี – 
 

4.1.3  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดําเนนิการได้ในระดบัต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลําดับดังนี ้
         มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผูส้าํเร็จการศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่  1.7  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าแรกเข้า 
 

         มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย 
 

4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

 

4.2.1  แผนด้านผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศกึษา ได้แก่โครงการ ดังต่อไปนี ้
1.  โครงการฝกึอบรมนักศึกษา T-TEP YG เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ 

2.  โครงการอนิเตอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.  โครงการนาํนักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

4.  โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม ่ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา 

5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดต้ังกล้องวงจรปิด สําหรับนักศึกษา 

6.  โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์สําเร็จรูป CMS 

7.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นํา 
 

4.2.2  แผนพฒันาด้านหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษา ได้แก่โครงการ 
ดังต่อไปนี ้

1.  โครงการสง่เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย 

2.  โครงการเสริมคุณภาพด้านภาษาต่างประเทศ 



 

156

3.  โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 

4.  โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรูแ้ก่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

6.  โครงการพฒันาปรับปรุงการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนฯ 

7.  โครงการหอ้งเรียนตัวอย่าง 
8.  โครงการปรับปรุงห้องเรียน E – learning 

 

4.2.3  แผนพฒันาด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ได้แก่โครงการ ดังต่อไปนี ้
1.  โครงการตดิตามผู้สําเร็จการศึกษา 
2.  โครงการจดัทําแฟ้มที่ปรกึษา 

3.  โครงการจดัทําหนังสือคู่มือครูที่ปรึกษา 

4.  โครงการพฒันาระบบรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศ 

5.  โครงการแนะแนวทางศึกษาและอาชีพ 

6.  โครงการตดิตามผู้สําเร็จการศึกษา 

7.  โครงการการจัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

8.  โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

9.  โครงการสมัมนาความพึงพอใจของสถานประกอบการ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

10.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชาพิจารณ์หลักสูตร ปวส. 
11.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากรอบหลักสูตร ปวส. 
12.  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
13.  โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการงานติดต้ังไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 

14.  โครงการซ่อมแซมห้องสขุานักศึกษา 
 

4.2.4  แผนพฒันาด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่โครงการ ดังต่อไปนี ้
1.  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
2.  โครงการลงนามความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ 
3.  โครงการเปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาต่าง ๆ ในวิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 
4.  โครงการ Metal Innovation Open House 
5.  โครงการสาํรวจความพึงพอใจสําหรับนายจ้าง และผู้ประกอบการ 
6.  โครงการเตรียมความพร้อมผู้สําเร็จการศกึษาเข้าสู่สถานประกอบการ 
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4.2.5  แผนพฒันาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้แก่โครงการ 
ดังต่อไปนี ้

1.  โครงการการประชุมสัมมนาและนําเสนองานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐฯ์ 

2.  โครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

3.  โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์

4.  โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยและแหล่งทนุวิจัย 

5.  โครงการทาํห้องแสดงผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
6.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่ระดับจังหวัด 

 

4.2.6  แผนพฒันาด้านการปลูกฝงัจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก 
ได้แก่โครงการ ดังต่อไปนี ้

1.  โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ปวช.1 

2.  โครงการประกวดมารยาทไทย 

3.  โครงการพธีิไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจําปีการศึกษา 2556 

4.  โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 

5.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

6.  โครงการสง่เสริมประเพณีท้องถิ่น (แขง่ขันโคมลอย) 
7.  โครงการสง่เสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4.2.7  แผนพฒันาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่โครงการ ดังต่อไปนี ้
1.  โครงการอบรมผู้ประเมินและประเมินคณุภาพการประกันคุณภาพของแผนกวิชา และฝ่ายฯ 
2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทํา Common Data Set (CDS) 
3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

4.3  ความต้องการสนับสนนุจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
          4.3.1  ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบันศึกษา
อ่ืนๆ ในท้องถิ่น 
          4.3.2  การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น 
          4.3.3  การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

ด้านการประกันคุณภาพ 
ประจําปี  2556 

 
 
 
 

  



 

 

 
มาตรา ๔
ว่าการปร
 
วิทยาลัยฯ
 
สะดวกให้
ดําเนินกา
 

 
 
 
 
 
คณะกรร
ระยะเวลา

 
 

เรื่อง  แต่ง

พระราชบัญญั
๔๗  และ ๔๘ ใ
ระกันคุณภาพภ
เพื่อให้การดํา
ฯ จึงแต่งตั้งคณ
๑. คณะกรรม
ห้แก่คณะกรรม
ารประกันคุณภ

๑.๑ 
๑.๒ 
๑.๓ 

 ๑.๔ 
๑.๕ 

  
๒. คณะกรร
รมการฝ่ายต่าง
าที่กําหนด 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 
๒.๖ 
๒.๗ 
๒.๘ 
๒.๙ 

งต้ังคณะกรรม

ญัติการศึกษาแ
ให้สถานศึกษาจ
ภายในเป็นส่วน
เนินการประกั

ณะกรรมการปร
มการอํานวยก
มการมาตรฐาน
ภาพภายในสถา
  นายไพบูลย์ 
  นายบรรเลง 
  นายอรัญ 
  นายมนัส 
  นายปัญญชา

มการดําเนิน
ง ๆ ดูแลติดต

  นายปัญญชา
  นายพิทยา 
  นางสาวไพรนิ
  นายไพศาล 
  นางอภิญญา
  นายเรืองศิลป
  นางสาวชรินท
  นายอภิชาติ 
  นางกฤษณฤดี

คําสั่งวทิ
ที

มการประกันคุณ
--------

แห่งชาติ พ.ศ. 
จัดให้มีระบบก
นหนึ่งของกระบ
กันคุณภาพกา
ระกันคุณภาพภ
การ  มีหน้าที
นต่าง ๆ  ประส
านศึกษา ให้ไป
  วงศย์ิ
  ตั้งโภ
 พวงพ
 อาจอ
ติ วงษ์ป

นการประกันค
ตามการตรวจส

ติ วงษ์ป
 กุลช
นทร์   กันโท
  จันท
  มีสุข
ป์ พึ่งพุ่
ทร์ทิพย์  หอม
  แก้ว
ด ี  หลุย
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ทยาลัยเทคนิคเ
ที่  ๕๘๑/๒๕๕
ณภาพภายในส
------------------
 ๒๕๔๒ หมวด
การประกันคุณ
บวนการบริหาร
รศึกษาของวิท
ภายในสถานศึ
ที่ให้คําปรึกษา
สานงาน  ส่ังกา
ปด้วยความเรียบ
ยิ้มย่อง 
ภคานนท์ 
พันธุ์  
องค์  
ปัญญา 

คุณภาพ  มีห
สอบทํางานป

ปัญญา 
นะพงศธร 
ท  
ทร์ไชย 
  

พุม่แก้ว 
มชื่น  
ประดิษฐ์ 

ยจําวัล 

เชยีงใหม่ 
๕๖ 
สถานศึกษาป
--------- 
ด ๖ ว่าด้วยมา
ณภาพทั้งภายใน
รการศึกษาที่ต้
ทยาลัยเทคนิค
กษา ประจําปี
  กับดูแลแก้ไ
าร  รับฟังปัญห
บร้อยตามวัตถุ
 ประ
 กรรม
 กรรม
 กรรม
 กรรม

หน้าที่ให้คําปรึ
ระกันคุณภาพ

ประธานกรรม
กรรมการและ
กรรมการและ
กรรมการและ
กรรมการและ
กรรมการและ
กรรมการและ
กรรมการและ
กรรมการและ

ระจําปีการศึก

ตรฐานการปร
น และภายนอก
ตอ้งดําเนินการ
คเชียงใหม่เป็น
การศึกษา ๒๕
ไขปัญหาที่อาจ
หา  ให้ข้อเสน
ถปุระสงค์ประก
ธานกรรมการ
มการ 
มการ 
มการ  
มการและเลขา

รึกษา แนะนํา
พของสถานศึก

มการ 
ะหัวหน้าประจาํ
ะเลขานุการปร
ะหัวหน้าประจาํ
ะเลขานุการปร
ะหัวหน้าประจาํ
ะเลขานุการปร
ะหัวหน้าประจาํ
ะเลขานุการปร

กษา ๒๕๕๖ 

ระกันคุณภาพ
กสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

นไปอย่างมีประ
๕๕๖  ดังนี้ 
จเกิดขึ้น  อําน

นอแนะแก่คณะ
กอบด้วย 
 

านุการ 

า และประสา
กษาให้แล้วเส

ามาตรฐานที่  
ะจาํมาตรฐานท
ามาตรฐานที่  
ะจํามาตรฐานท
ามาตรฐานที่  
ะจํามาตรฐานท
ามาตรฐานที่  
ะจํามาตรฐานท

/ ๒.๑๐ 

การศึกษา 
 และให้ถือ
 
ะสิทธิภาพ 

นวยความ
ะกรรมการ

านงานกับ
ร็จภายใน

 ๑ 
ที่  ๑ 
 ๒ 
ที่  ๒ 
 ๓ 
ที่  ๓ 
 ๔ 
ที่  ๔ 

 นายมงคล 
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๒.๑๐  นายมงคล  ธุระ  กรรมการและหัวหน้าประจํามาตรฐานที่  ๕ 
๒.๑๑  นางสาวยศยา ศรีคําดี    กรรมการและเลขานุการประจํามาตรฐานที่  ๕ 
๒.๑๒  นายหงษ์คํา อินใจ  กรรมการและหัวหน้าประจํามาตรฐานที่  ๖ 
๒.๑๓   นายวิษณุ  กันจินะ  กรรมการและเลขานุการประจํามาตรฐานที่  ๖ 
๒.๑๔  นายชูศักดิ ์ พุกกะพันธุ ์ กรรมการและหัวหน้าประจํามาตรฐานที่  ๗ 
๒.๑๕  นางสาวกรรญกร วิสิทธิ์ตระกูล กรรมการและเลขานุการประจํามาตรฐานที่  ๗ 

 
๓. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา   
 ๓.๑  ประธานกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีหน้าที่ ดําเนินการจัดกิจกรรมสนองตัวบ่งชี้ และกํากับ ติดตามควบคุม 

ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน ให้การดําเนินงานของผู้ให้ข้อมูล ผู้เก็บข้อมูล และเลขานุการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒  กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ช่วยเหลือ ประธานกรรมการในการดําเนินการจัดกิจกรรมสนองตัว

บ่งชี้ และกํากับติดตามควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุน ให้การดําเนินงานของผู้ให้ข้อมูล ผู้เก็บข้อมูลและจัดทําแฟ้ม
ร่องรอยการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วรวบรวมเอกสาร แฟ้มร่องรอยการดําเนินงาน แผ่นบันทึก
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

๓.๓  ผู้ให้ข้อมูล  มีหน้าที่ พัฒนาและควบคุมคุณภาพการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบและมอบ
ร่องรอยการดําเนินงาน ให้ผู้เก็บข้อมูล 

๓.๔  ผู้เก็บข้อมูล มีหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จัดพิมพ์ วิธี
ดําเนินงาน (Awareness) ผลการดําเนินงาน (Attempt) และสัมฤทธิ์ผล (Achievement) จัดส่งแฟ้มร่องรอยการ
ดําเนินงาน และแผ่นบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานแก่ประธานกรรมการฝ่าย ภายในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
โดยคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

๑.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 ๑.๑  นายมนัส อาจองค์   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายพิทยา กุลชนะพงศธร   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี ้ ผู้ให้ขอ้มูล ผู้เก็บข้อมูลและจัดทําแฟ้ม 
๑.๑ ร้อยละของผู้เรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
งานทะเบียน 
นางภัทรา  บํารงุผล 
นางสาวรัตนาภรณ์  อมรชัยธนันต์ 

นางสาวไพรินทร์  กันโท 
นางสาวอังคณา  ดวงสอาด 

๑.๗ ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

แผนกวิชา ,งานทะเบียน 
นางภัทรา  บํารงุผล 
นางสาวรัตนาภรณ์  อมรชัยธนันต์ 

นางสาวไพรินทร์  กันโท 
นางสาวอังคณา  ดวงสอาด 

๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรอื
วิทยาลัย 

งานสารบรรณ 
นางสาวชมนาด  พรมมิจิตร 
 

นางทองใบ  คล้ายจินดา 
นางสาวศิริวิมล  คํานันยา  
 

 
/ ตัวบ่งชี้ ๓.๔ 
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ตัวบ่งชี ้ ผู้ให้ขอ้มูล ผู้เก็บข้อมูลและจัดทําแฟ้ม 
๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ

ภาวะผู้นําของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
งานสารบรรณ 
งานแผนและงบประมาณ 
นางสาวชมนาด  พรมมิจิตร 
นางสาวชรินทรท์ิพย์  หอมชื่น 

นางทองใบ  คล้ายจินดา 
นางสาวศิริวิมล  คํานันยา  
 

๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

งานบุคลากร 
นางระวีวรรณ สุนทรศารทูล 

นายชาญชัย  ใบโพธิ์ 

๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรพัยากรใน
การจดัการอาชวีศึกษากับเครือข่ายทัง้
ในประเทศและหรือต่างประเทศ 

งานสารบรรณ,งานบุคลากร 
นางสาวชมนาด  พรมมิจิตร 
นางสายสมร  ทนันไชย 

นางทองใบ  คล้ายจินดา 
นางสาวศิริวิมล  คํานันยา 

 
๒.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ๑.๑  นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายชูศักดิ์  พุกกะพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผู้ให้ขอ้มูล ผู้เก็บข้อมูลและจัดทําแฟ้ม 
๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
งานแผนและงบประมาณ 
นายเรืองศิลป์  พึ่งพุ่มแกว้ 
 

นางสาวชรินทรท์ิพย์  
หอมชื่น 
 

๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ ์

งานแผนและงบประมาณ 
นายเรืองศิลป์  พึ่งพุ่มแกว้ 

นางสาวชรินทรท์ิพย์   
หอมชื่น 
 

๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูล 
นายสุพรรณ  แก้วฝ้ัน 

นายบุญรัตน์  เตวิยะ 
นางสาวนิตพาภรณ์  แต้ม
ลึก 

๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร ์

งานแผนและงบประมาณ 
นายเรืองศิลป์  พึ่งพุ่มแกว้ 

นางสาวชรินทรท์ิพย์  หอม
ชื่น 
 

๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

งานแผนและงบประมาณ 
นายเรืองศิลป์  พึ่งพุ่มแกว้ 

นางสาวชรินทรท์ิพย์  หอม
ชื่น 

๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

งานวิจัยนวัตกรรม ฯ 
นายมงคล ธุระ 
ครูผู้รับผิดชอบงานประกันฯ - 
ประจําแต่ละแผนก 

นางสาวยศยา  ศรีคําดี 

/ ตัวบ่งชี้ ๕.๒ 
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ตัวบ่งชี ้ ผู้ให้ขอ้มูล ผู้เก็บข้อมูลและจัดทําแฟ้ม 
๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของคร ู

งานวิจัยนวัตกรรม ฯ 
นายมงคล ธุระ 
ครูผู้รับผิดชอบงานประกันฯ -
ประจําแต่ละแผนก 

นางสาวยศยา  ศรีคําดี 

๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

งานประกันคุณภาพ ฯ 
นายชูศักดิ์  พกุกะพันธุ ์

นางสาวกรรญกร  
วิสิทธิ์ตระกูล 

๗.๒ 
ระดับคุณภาพในการดําเนินงาน   
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

งานประกันคุณภาพ ฯ 
นายชูศักดิ์  พกุกะพันธุ ์

นางสาวกรรญกร  
วิสิทธิ์ตระกูล 

 
๓.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 ๑.๑  นายบรรเลง  ตั้งโภคานนท์   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายมานิต  ขัดขาว  กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผู้ให้ขอ้มูล ผู้เก็บข้อมูลและจัดทําแฟ้ม 
๑.๘ ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาทีไ่ด้งาน

ทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ป ี

งานแนะแนว ฯ  
นางวันเพญ็  สุมนาพันธุ ์

นางสาวณัฐวรญิ  ทองมา 
นางสาวอรสริิพมิพ์  วงษ์
น้อย 
 

๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรอืผู้รับบรกิารทีม่ีต่อ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

งานแนะแนว ฯ  
นางวันเพญ็  สุมนาพันธุ ์

นางสาวณัฐวรญิ  ทองมา 
นางสาวอรสริิพมิพ์  วงษ์
น้อย 
 

๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง 

งานปกครอง 
นายสุรศักดิ์  ใจบุญตัน 

นายสุรศักดิ์  ใจบุญตัน 

๓.๗ ระดับคุณภาพในการจดัระบบดูแล
ผู้เรียน 

งานแนะแนว ฯ  
นางวันเพญ็  สุมนาพันธุ ์

นางสาวณัฐวรญิ  ทองมา 
นางสาวอรสริิพมิพ์  วงษ์
น้อย 

๔.๑ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

งานโครงการพิเศษ 
นายอภิชาติ  แก้วประดิษฐ์ 

นางกฤษณฤดี  หลุยจําวัล 

 
 

/ ตัวบ่งชี้ ๖.๑ 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ให้ข้อมูล ผู้เก็บข้อมูลและจัดทําแฟ้ม 
๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ

รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

แผนกวิชา 
งานกิจกรรมนักเรยีน ฯ 
นายมานิต  ขัดขาว 
 
 

นายคเชนทร์  คันธเลิศ 
นายวิษณุ  กันจินะ 

๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

แผนกวิชา 
งานกิจกรรมนักเรยีน ฯ 
นายมานิต  ขัดขาว 

นายคเชนทร์  คันธเลิศ 
นายวิษณุ  กันจินะ 

๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

งานสวัสดิการนักเรียนฯ 
นางสาวรุ่งทิวา  อินทวงศ์ 

นางสาวปวีณา  เฮงฮะ 
 

๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนกวิชา 
งานกิจกรรมนักเรยีน ฯ 
นายมานิต  ขัดขาว 

นายคเชนทร์  คันธเลิศ 
นายวิษณุ  กันจินะ 

๔.  ฝ่ายวิชาการ 
 ๑.๑  นายอรัญ พวงพันธุ์   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายไพศาล จันทร์ไชย กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบ่งชี ้ ผู้ให้ขอ้มูล ผู้เก็บข้อมูลและจัดทําแฟ้ม 
๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
งานแนะแนวฯ 
นายสมศักดิ์  ตรีเอกานุภาพ 
 

นายวีรวิชญ์  ศิรทิพย์โฆษิต 

๑.๓ ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนิยม ฉินตระกูล 
 

นางสาวศุภศรี  กันทะปา 
 

๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนิยม ฉินตระกูล 
 

นางสาวศุภศรี  กันทะปา 

๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนิยม ฉินตระกูล 
 

นางสาวศุภศรี  กันทะปา 
 

/ ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ 
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ตัวบ่งชี ้ ผู้ให้ขอ้มูล ผู้เก็บข้อมูลและจัดทําแฟ้ม 
๑.๖ ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชวีศึกษารับรอง 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนิยม ฉินตระกูล 
 

นางสาวศุภศรี  กันทะปา 
 

๒.๑ 
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรอืประชาคมอาเซียน 

งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
นายไพศาล  จันทร์ไชย 

นางอภิญญา  มีสุข 
 

๒.๒ 
ระดับคุณภาพในการจดัทําแผนการ
จัดการเรยีนรูร้ายวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
นายไพศาล  จันทร์ไชย 

นางอภิญญา  มีสุข 

๒.๓ 
ระดับคุณภาพในการจดัการเรยีนการ
สอนรายวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
นายไพศาล  จันทร์ไชย 

นางสาววิชชุตา  นันทะวงศ์ 

๒.๔ 
ระดับคุณภาพในการวดัและประเมินผล
การจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
นายไพศาล  จันทร์ไชย 

นางสาววิชชุตา  นันทะวงศ์ 

๒.๕ 
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายสมศักดิ์  ตรีเอกานุภาพ 

นายวีรวิชญ์  ศิรทิพย์โฆษิต 

๓.๘ 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานที่ 
ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ 

แผนกวิชา 
งานวิทยบรกิารและห้องสมุด 
นางธิดา  นุชนารถ 
 

นางสาวราตรี  โกช่วย 
 
 

 

๔. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ  มีหน้าที่ดําเนินการประกันคุณภาพการเรียนการสอนในแผนก
วิชา ให้เป็นมาตรฐาน มุ่งคุณภาพของผู้เรียน จัดทํารายงานประเมินตนเองของแผนกวิชา บริหารงานสนับสนุนการเรียน
ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

 
 
 

/ แผนกวิชาช่างยนต ์
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แผนกวิชาช่างยนต์ 
  ๑.  นายนรินทร์  ศรีธิการ   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาช่างยนต ์    กรรมการ   

๓.  นายประภัทร์    ขัติยะ   กรรมการและเลขานุการ 
๔.  นายอาทิตย์    ทองแท้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
  ๑.  นายชายชาญ  ปิงเมือง   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน   กรรมการ 
  ๓.  นายมนูญ  แสนถา   กรรมการและเลขานุการ 
  แผนกวิชาช่างโลหะการ 
  ๑.  นายเศกศึก  ผ่องใส   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาช่างโลหะการ   กรรมการ 
  ๓.  นายอนิรุทธ์  พุดเที่ยง   กรรมการและเลขานุการ 
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
  ๑.  นายอินชัย     จันทะกี   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง   กรรมการ 
  ๔.  นายพัชรพล  ฉลูทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.  นายหงษ์คํา  อินใจ   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   กรรมการ 
  ๓.  นายปณต  พุกกะพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 

๑.  นายกิตติพงษ์  พงษ์จําปา  ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์   กรรมการ 
  ๔.  นายสุรปัญญ์  จันทร์สวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  ๑.  นางสาวญาณี  ทําบุญ   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง   กรรมการ 
  ๓.  นายเกรียงไกร   ขุ่ยอาภัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม 
  ๑.  นายพงษกร  ศรีมณี   ประธานกรรมการ 

๒.  ครูแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม   กรรมการ 
๔.  นายกิติชยั  ศศิธรวัฒนกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

/ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

167

 
  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.  นายจุฑากรณ์   สัมปชัญญสถิต  ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
  ๕.  นางสาววราภรณ์ แผ่นฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 
  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  ๑.  นายสันติสุข  ศรีเกิน   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   กรรมการ 
  ๓.  นายไกรสร  จันทร์ธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
  แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
  ๑.  นางเกษมสุข  ศุภกุลวัฒนา  ประธานกรรมการ 
  ๒.  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   กรรมการ 
  ๓.  นายนนท์  เป็งวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.  นางสาววิภาดา สิทธิกล   กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.  นางสาวพิมพ์พร วิสุทธิกาญจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ รับผิดชอบ และอดทน ให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์       
เพื่อชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
 
    ส่ัง   ณ  วันที่    ๖   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 
                                          (นายไพบูลย์  วงศ์ยิ้มย่อง) 

                                         ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

โดยตน้สังกัด 
ประจําปี  2553 
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รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

ปีการศึกษา 2553 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่

ที่ต้ัง เลขที ่9 ถนนเวยีงแก้ว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

โดยต้นสังกัด  อาชีวศึกษาจงัหวัดลําปาง 
วันที่ตรวจประเมิน  30 พฤษภาคม – 1  มิถุนายน พ.ศ.2554 

 
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ปรัชญาของสถานศึกษา 
 การศึกษาเพื่ออาชีพ  และพัฒนาสังคม 
 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
  สถาบันแห่งการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยีและบริการสังคมสู่ความเป็นเลิศ 
 
พันธกิจของสถานศึกษา 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดา้นวิชาชีพทุกระดับ  ให้มีคุณภาพมาตรฐานวชิาชพี 
2. พัฒนาครูและบุคลากร สู่มาตรฐานวิชาชพี 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 
4. วิจัยพัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สูส่ังคม 

 

จํานวนงบประมาณที่สถานศกึษาได้รับในปีการศึกษา 2553 
งบดําเนินการ (รายได้ทั้งหมดยกเว้นงบลงทุน) จํานวน     59,799,670   บาท 

 
หลักสูตรการจดัการเรียนการสอนและจํานวนนักเรียน นักศึกษา 

 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระดับช้ัน จํานวน (คน) 
อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต์ ปวช.1 188 
หลักสูตร   ปวช.2 140 
ปวช.   ปวช.3 139 
 เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง เครื่องมือกล ปวช.1 129 
   ปวช.2 95 
   ปวช.3 105 
  แม่พิมพ์โลหะ ปวช.1 0 
   ปวช.2 0 
   ปวช.3 34 
 โลหะการ เชื่อมโลหะ ปวช.1 109 
   ปวช.2 84 
   ปวช.3 47 
 ไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส ์ ไฟฟ้ากําลัง ปวช.1 167 
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ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระดับช้ัน จํานวน (คน) 
   ปวช.2 156 
   ปวช.3 142 
 ไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 183 
   ปวช.2 134 
   ปวช.3 143 
 ไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ปวช.1 44 
   ปวช.2 36 
   ปวช.3 40 
 การก่อสร้าง ก่อสร้าง ปวช.1 130 
   ปวช.2 113 
   ปวช.3 33 
 เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ปวช.1 125 
   ปวช.2 85 
   ปวช.3 95 
หลักสูตร เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปวส.1 205 
ปวส.   ปวส.2 185 
   ปวส.3 28 
 เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต ปวส.1 64 
   ปวส.2 66 
 โลหะการ เทคนิคการเชื่อม ปวส.1 62 
   ปวส.2 36 
 ไฟฟ้ากําลัง เครื่องกลไฟฟ้า ปวส.1 46 
   ปวส.2 38 
  ติดต้ังไฟฟ้า ปวส.1 146 
   ปวส.2 113 
  เครื่องทําความเย็น ปวส.1 43 
   ปวส.2 36 
 อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ปวส.1 44 
   ปวส.2 38 
  เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.1 93 
   ปวส.2 90 
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ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระดับช้ัน จํานวน (คน) 
   ปวส.3 13 
 การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง ปวส.1 104 
   ปวส.2 45 
 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส.1 42 
   ปวส.2 26 
 เทคนิคอุตสาหกรรม ติดต้ังและบํารุงรักษา ปวส.1 32 
   ปวส.2 17 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.1 42 
   ปวส.2 38 

รวมระดับ ปวช. 2,696 
รวมระดับ ปวส. 1,692 

รวมทั้งสิน้ 4,388 
 

จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 

 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อํานวยการ - - 1 - 1 
รองผู้อํานวยการ - - 4 - 4 
ข้าราชการคร ู - 58 40 - 98 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 
ครูอัตราจ้าง 1 87 - - 88 
ครูพิเศษ - - - - 0 
ข้าราชการพลเรือน - 2 - - 2 
ลูกจ้างประจํา 15 - - - 15 
ลูกจ้างชั่วคราว 43 1 - - 44 
อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - 0 

รวม 59 149 45 - 253 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
คะแนนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ 
ปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนผลการ
พัฒนาเทียบกับ 

ปีการศึกษา 2552 
รวม 

1 ร้อยละ  83.53 3 1 4 
2 - - - - 
3 ร้อยละ  68.67 2 1 3 
4 ร้อยละ  67.06 2 0 2 
5 ร้อยละ  82.03 3 1 4 
6 ร้อยละ  97.12   3 1 4 
7 ร้อยละ  69.92 2 1 3 
8 ร้อยละ  70.60 2 0 2 
9 ร้อยละ  98.22 3 1 4 
10 ร้อยละ  86.57 3 1 4 
11 ร้อยละ  76.49 3 1 4 
12 ระดับ  4.04 3 1 4 

เฉลี่ย 3.45 
คะแนนการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ 1 

รวมทั้งสิน้ 4.45 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 
 ดีมาก       ดี        พอใช้       ควรปรับปรุง      ต้องปรับปรุง 

 

จุดเด่นของสถานศึกษา 

 ผู้เรียน , ผู้สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์กําหนด มีการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ประกอบอาชีพภายใน 1 ปีการศึกษา ผลงานผู้เรียนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์นําไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนได้จริง และคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา  

1. คุณลักษณะทั่วไป ได้แก่  ด้านบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม  
ด้านความรู้ ทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก 
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2. คุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิชาชีพ , ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
อยู่ ในระดับมาก   (จากผลรายงานการวิจัย  คุณภาพของผู้สํ า เร็จการศึกษา  ระดับวิชาชีพชั้นสู ง   
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2552  “ความเห็นของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่”  
โดยครูชมนาด พรมมิจิตร ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ส่งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ (จากการสุ่มสัมภาษณ์ตัวแทนสถานประกอบการในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย) 
จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

 ควรทําการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา เพื่อนําผลงานวิจัยมาใช้ในการยืนยันสภาพจริง
ในการดําเนินงานของสถานศึกษาซึ่งจะเป็นการสะท้อน การจัดการเรียนการสอน , ผลการจัดการศึกษา, อัต
ลักษณ์ ของวิทยาลัย และการบริหารจัดการ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

1. โครงการทุกโครงการควรมีการสรุปประเมินผล  ว่าโครงการนั้น ๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค์ตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการในด้านเชิงปริมาณ, ด้านคุณภาพ, ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ ผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่า 

2. นําผลการประเมินที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ กลับเข้าสู่แผนพัฒนาต่อไป 
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 
 ดีมาก        ดี        พอใช้       ควรปรับปรุง      ต้องปรับปรุง 

 

จุดเด่นของสถานศึกษา 

วิทยาลัยมีความร่วมมือจากภายนอกและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการในการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เช่นจากชมรมครูผู้ปกครองของวิทยาลัย ฯลฯ  
สัดส่วนผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน 24 คน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
คะแนนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ 
ปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนผลการ
พัฒนาเทียบกับ 

ปีการศึกษา 2552 
รวม 

13 ร้อยละ 100.00 3 1 4 
14 ร้อยละ 73.30 2 0 2 
15 เฉลี่ย  4.09 3 1 4 
16 ร้อยละ  8.17 1 0 1 
17 2 คน ต่อ 1 เครื่อง 2 0 2 
18 4 ข้อ 3 1 4 
19 4 ข้อ 3 1 4 
20 5 ข้อ 3 1 4 
21 ร้อยละ 92.13 3 1 4 
22 ร้อยละ 89.23 3 1 4 
23 143 ครั้ง 3 1 4 
24 461 แห่ง 3 1 4 
25 ร้อยละ 100.00 3 1 4 
26 ร้อยละ 100.00 3 1 4 
27 1 : 24 ** 3 1 4 

เฉลี่ย 3.53 
คะแนนการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ 1 

รวมทั้งสิน้ 4.53 
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จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

ควรวางแผนพัฒนาทักษะด้านภาษา ด้านสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านตัวเลข ทักษะเชิง
วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ได้เรียนจากสาขาวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงชั้นปีสุดท้าย ให้สามารถผ่านการทดสอบ จากข้อสอบกลางของสํานักงานทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน, ผู้สําเร็จการศึกษา สู่ประชาคมอาเซี่ยนมาเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะทักษะการฟัง, ทักษะการอ่าน,ทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น ฯลฯ 
 
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
คะแนนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ 
ปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนผลการ
พัฒนาเทียบกับ 

ปีการศึกษา 2552 
รวม 

28 25  ครั้ง 3 1 4 
29 ร้อยละ  90.14 3 1 4 
30 ร้อยละ  25.36 3 1 4 
31 ร้อยละ  100.00 3 1 4 
32 ร้อยละ  100.00 3 1 4 

เฉลี่ย 4 
คะแนนการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ 1 

รวมทั้งสิน้ 5 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 
 

 ดีมาก       ดี        พอใช้       ควรปรับปรุง      ต้องปรับปรุง 
 
จุดเด่นของสถานศึกษา 

 1. สถานศึกษามีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี 
 2. สถานศึกษาได้ดําเนินการกิจกรรม เพื่อส่งเสริมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

 1. การรายงานผลการดําเนินการ การแก้ไขปัญหาในโครงการต่างๆ ยังไม่เป็นระบบ ไม่สามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงได้ 
 2. ควรเพิ่มจํานวนกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาผู้เรียนในแต่ละประเภท 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

 สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนให้หลากหลาย ในแต่ละประเภท เพื่อตอบสนอง        
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างทั่งถึง 
 
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
คะแนนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ 
ปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนผลการ
พัฒนาเทียบกับ 

ปีการศึกษา 2552 
รวม 

33 52  ครั้ง 3 1 4 
34 ร้อยละ  4.82 3 1 4 

เฉลี่ย 4 
คะแนนการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ 1 

รวมทั้งสิน้ 5 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 
  ดีมาก       ดี        พอใช้       ควรปรับปรุง      ต้องปรับปรุง 

 

จุดเด่นของสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณการดํากิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
ทุกแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 
จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

 ควรส่งเสริมและพัฒนาการสรุปรายงาน การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  ของบาง
แผนกวิชาให้ครบวงจรคุณภาพ  PDCA  อย่างเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

 ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละแผนกวิชา ดําเนินกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
คะแนนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ 
ปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนผลการ
พัฒนาเทียบกับ 

ปีการศึกษา 2552 
รวม 

35 ร้อยละ  95.00 3 1 4 
36 146  ช้ิน 3 1 4 
37 ร้อยละ  3.22 3 1 4 
38 112  ครั้ง  6  ช่องทาง 3 1 4 

เฉลี่ย 4 
คะแนนการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ 1 

รวมทั้งสิน้ 5 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 
  ดีมาก       ดี        พอใช้       ควรปรับปรุง      ต้องปรับปรุง 

 

จุดเด่นของสถานศึกษา 

 1. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 2. มีจํานวนสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานจํานวนมาก และได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีสถานที่จัดเก็บอย่างชัดเจน ปลอดภัย และมีพ้ืนที่เพียงพอต่อประมาณสิ่งประดิษฐ์ 
 4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษา ได้ผลิตผลงานทุกสาขางาน 
 5. มีหลักฐานการเผยแพร่ชัดเจนเป็นสากล 
 
จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาควรส่งเสริมการนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ไปใช้ประยชน์  
และควรรายงานผลการนําไปใช้ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

1. ปรับปรุงรายงานปริมาณนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน จําแนกตามสาขางาน 
2. ควรรายงานปริมาณโครงงานของนักเรียนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้ครบถ้วนตามที่ลงทะเบียน 
3. ควรจําแนกโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามสาขางานของนักเรียนนักศึกษา 
4. ควรเพิ่มปริมาณโครงงานในหลักสูตร ปวส. ให้สูงกว่าเกณฑ์ภายใน  10 ช้ินงานต่อปีการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
คะแนนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ 
ปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนผลการ
พัฒนาเทียบกับ 

ปีการศึกษา 2552 
รวม 

39 8  ข้อ 3 1 4 
40 ร้อยละ  95.13 3 1 4 
41 5  ข้อ 3 1 4 

เฉลี่ย 4 
คะแนนการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ 1 

รวมทั้งสิน้ 5 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 

 ดีมาก       ดี        พอใช้       ควรปรับปรุง      ต้องปรับปรุง 
 
จุดเด่นของสถานศึกษา   

 1. สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมีระบบ
ควบคุมภายใน มีความชัดเจนเชิงประจักษ์ 
 2. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศด้านข้อมูลพ้ืนฐาน เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพิ่มขึ้น   
ในปีการศึกษา 2554 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

สถานศึกษาควรมีแผนและนิเทศติดตามการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศในลักษณะเครือข่ายระหว่าง
ข้อมูลหลักของสถานศึกษากับแผนกวิชา และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการและการ
พัฒนาการเรียนการสอนของแผนกวิชา 
 
 
 
 
 



 

180

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
คะแนนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ 
ปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนผลการ
พัฒนาเทียบกับ 

ปีการศึกษา 2552 
รวม 

42 4  ข้อ  3 1 4 
43 3  ข้อ 3 1 4 

เฉลี่ย 4 
คะแนนการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ 0.5 

รวมทั้งสิน้ 4.5 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 

 ดีมาก       ดี        พอใช้       ควรปรับปรุง      ต้องปรับปรุง 
 
จุดเด่นของสถานศึกษา 

 1. สถานศึกษาส่งเสริมและขยายผลเรื่ององค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง  และมี
บุคลากรคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ 
 2. มีปริมาณนวัตกรรมการประกันคุณภาพจํานวนมาก 
 
จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาควรนําเสนอสารสนเทศเชิงปริมาณที่ถูกต้อง  
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

 1. ควรแต่งต้ังกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขในรายงานการประเมินตนเอง 
 3. ควรเพิ่มหลักฐานการประเมินคุณภาพโดยกรรมการวิทยาลัย หรือกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาโดยต้นสังกัด 
 

มาตรฐาน 
ผลการประเมนิของ

คณะกรรมการ 
ปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 4.45 ดี 
มาตรฐานที ่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  4.53 ดีมาก 
มาตรฐานที ่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย  5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่ 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 4.50 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.78 ดีมาก 
สรุปผล ผ่าน 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม 
เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ด้านการอาชีวศึกษา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
เพื่อการรบัรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา รอบสาม 

 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
 

ต้ังอยูเลขท่ี  9  ถนนเวียงแกว  ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมือง   จังหวดัเชียงใหม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ตั้งอยูเลขที่  9  ถนนเวียงแกว  ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  
เปนสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีบุคลากรสายบริหาร 5 คน ไดรับการ
ประเมินรอบสามเมื่อวันที่  26 – 28 กันยายน  พ.ศ. 2554    มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ              3  ประเภท  ป
การศึกษา  2553  เปดทําการสอนหลักสูตรประเภทวิชา และอบรมวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประเภทวิชาชางอุสาหกรรม มีบุคลากรครูจํานวน 129  
คน ผูเรียน  2,729  คน  
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส)  ประเภทวิชาชางอุสาหกรรมมีบุคลากรครูจํานวน 
121  คน ผูเรียน  1,612  คน และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากรครูจํานวน  3  
คน ผูเรียน  80  คน 
 3.  การอบรมวชิาชีพระยะส้ัน มีบุคลากรครูจํานวน  52  คน จํานวนผูรับการอบรม  1,300  คน 
  
 รวมท้ังหมดของสถานศึกษา ในปการศึกษา  2553 มีบุคลากรครู จํานวน  253  คน ผูเรียนจํานวน
ระดับ ปวช.และ ปวส. 4,421 คน  ผูรับการอบรมวิชาชีพระยะส้ัน  1,300  คน  
 
             สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษา รอบสาม ของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม    พบวาผลการประเมินในภาพรวมมีคาคะแนนรอยละ  79.41   เมื่อพิจารณาผลการประเมิน  ใน
กลุมตัวบงชี้พบวา   กลุมตัวบงชี้  อัตลักษณ   มีคะแนนผลการประเมินสูงสุด คือ รอยละ 93.30   รองลงมาคือ  
กลุมตัวบงชี้มาตรการเสริม มีคะแนนผลการประเมินคือ รอยละ  82.50 และกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน มีคะแนนผล
การประเมินคือ รอยละ   76.54   ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแลว สถานศึกษาครบตามเกณฑการ
รับรองมาตรฐานทุกขอ ดังนี ้
              1. ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบงชี้ มคีารอยละ   79.41                      
 2. ผลรวมคะแนนการประเมนิของตัวบงชี้  1 – 13 มีคารอยละ  76.54                        
 3. ผลการดําเนินงาน อยางนอย 16 ตวับงชี้ มีคาคะแนนตั้งแตรอยละ  50  ผาน  17  ตัวบงชี้  แสดงวา
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน เห็นสมควรเสนอให สมศ. รับรองมาตรฐานคุณภาพของ
สถานศึกษา 
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จุดเดน  (นาํผลจากการวิเคราะห SWOT มาเขียน)  
 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา   

ตัวบงชี้ท่ี 1  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน ๑ ป ผล
การดําเนินงานรอยละ 80.21 คาคะแนน 4.01  อยูในระดับดี ปจจัยความสําเร็จเนื่องจากสถานศึกษา ไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน มีระบบการวางแผนติดตาม 

ตัวบงชี้ ท่ี  14.1. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมาย  ตามปรัชญา    ปณิธาน  พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง สถานศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาคะแนน 4.33  ปจจัยความสําเร็จ
เนื่องจาก  บุคลากรมีสวนรวม มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เห็น
ความสําคัญที่จะพัฒนาและใหการอบรมผูเรียน ผูรับการอบรม ใหเปนไปตาม       อัตลักษณที่กําหนดมีครูที่
มีสมรรถนะในการสอน และพรอมที่ปฏิบัติตามแผนที่สถานศึกษากําหนด 

ตัวบงชี้ท่ี 14.2. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนอกลักษณของสถานศึกษา 
ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คาคะแนน  5.00  ปจจัยความสําเร็จเนื่องจาก ผูริหารฯ     ใหการสนับสนุน
ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณของสถานศึกษาโดย           จัดงบประมาณ
สนับสนุนอยางเพียงพอ 

ตัวบงชี้ ท่ี 15 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน อยูในระดับดีมาก คาคะแนน 5.00 ปจจัยความสําเร็จ
เนื่องจากมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครู และบุคลากร และสามารถสรางความรวมมือให
ชุมชนองคกรภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน มีบุคลากรครูผูสอน                       ที่มี
ความสามารถ   นอกจากในการใหความรูทางวิชาการและมีประสบการณในการจัดกิจกรรม โครงการ ใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุน    การจัดทํา โครงการ 
กิจกรรม และแผนงาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี  และมีสวนรวมของบุคลากรของสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการในการรับนักศึกษา         เขาทํางานในสถาน
ประกอบการของตน  

มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี  7  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอย

ละ 100 ของสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด มีคาคะแนนเทากับ  5.00  คะแนน จากคะแนนเต็ม  5.00  คะแนน 
ปจจัยความสําเร็จเนื่องจาก  สถานศึกษา มีโครงการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ โดย
ครู บุคลากร ผูเรียน มีสวนรวมอยางตอเนื่อง  และ ผูบริหารใหความสําคัญ ถึงการสงเสริมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีการมอบหมายครู บุคลากรควบคุม ดูแล อยาง
ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ สนับสนุนในการเรียนรูจากประสบการณจริงของผูเรียน 
อยางตอเนื่อง 

มาตรฐานวาดวยการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวบงชี้ท่ี 8   ผลการการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา 
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 ตัวบงชี้ท่ี 8.1. ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
มีคาคะแนน  5.00  ปจจัยความสําเร็จเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนใหความรวมมือกับ
สถานศึกษาเปนอยางดี เขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ  และเห็นความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ใหมี
คุณภาพ และมีการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาและมีการจัดการที่ดี  
 ตัวบงชี้ท่ี 8.2. ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา  ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก มี
คาคะแนนเทากับ 5.00  ปจจัยความสําเร็จเนื่องจาก ผูบริหารมีการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ 
ในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการตางๆ สถานศึกษา มีการบริหารจัดการที่ดี ทําใหจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษามีอัตราสวนที่มากเมื่อเทียบกับนักศึกษาแรกเขา สถานศึกษามีการนอมนํา และขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูสถานศึกษา กระทั่งเปนตัวอยางแกสถานศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม  

ตัวบงชี้ท่ี 9  สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับดี ไดคาคะแนน 4.50 ปจจัยความสําเร็จเนื่องจาก สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการสงเสริมพัฒนาดานวิชาการ วิชาชีพอยูเสมอ มีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมะสมและตอเนื่อง และมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

มาตรฐานที่วาดวยการประกนัคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี 12 การประกันคุณภาพของสถานศึกษาอยูในเกณฑระดับดี ไดคาคะแนน 4.50 มีการ

กําหนด เปาหมายการประกันคุณภาพโดยการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน และการรายงานผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน จนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่เปนแบบอยางตอสถานศึกษาอื่น ปจจัยความสําเร็จเนื่องจาก         
สถานศึกษามีการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหแกนักเรียนครูและบุคลากร มี
แผนพัฒนาคุณภาพ ที่ไดกําหนดเปาหมายและกลยุทธอยางชัดเจน   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร ครูและบุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตางๆ ของสถานศึกษา ครบทุกมาตรฐาน
และตัวบงชี้พรอมทั้งรายงานใหสาธารณชนและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ มีผลการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 80 และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติ   ที่ดีและสรางสรรค
สามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรอื่น 

ตัวบงชี้ท่ี 13 สถานศึกษามีผลการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดที่เพิ่มขึ้นอยูใน
เกณฑระดับดี ไดคาคะแนน 4.50 ปจจัยความสําเร็จเนื่องจาก  มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตอเนื่อง
และผลงานบรรลุตามเปาหมาย สงผลใหผลการประเมินโดยตนสังกัดมีคะแนนสูงขึ้น 
 
 
จุดท่ีควรพัฒนา    (นําผลจากการวิเคราะห SWOT มาเขียน) 
 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนดานพื้นฐานวิชาชีพที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับผลการ
ดําเนินงานรอยละ 62.37  คาคะแนน 3.12  อยูในระดับพอใช   เนื่องจากยังพบปญหาอุปสรรคคือ  ผูเรียนสาย
อาชีพสวนมากมีพื้นฐานการศึกษาดานวิชาสามัญในระดับนอยถึงปานกลาง  และไมสนใจแสวงหาความรู
เพิ่มเติมในวิชาสามัญเทาที่ควร  จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และผูปกครองยัง
ขาดการใหความสําคัญ  และความรวมมือในการสงเสริมทางดานวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.  ผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนดานวิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขางานที่ได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ  ผลการดําเนินงานรอยละ 72.94  คาคะแนน 3.65  อยูในระดับพอใช   เนื่องจากยัง
พบปญหาอุปสรรคคือ ผูเรียนบางสวนยังขาดความตั้งใจ  ขาดความเพียร  ความรับผิดชอบในการฝกทักษะ
วิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี4  ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน  
ผลการดําเนินงานรอยละ 44.00  คาคะแนน 2.20 อยูในระดับปรับปรุง  ไมเปนไปตามเกณฑ  ที่กําหนด  
เนื่องจากยังพบปญหาอุปสรรคคือ นวัตกรรมและโครงงานวิชาชีพใชจํานวนนักเรียนในการจัดทําตอ
นวัตกรรมจํานวน 1 ช้ิน มากเกินไป และคาน้ําหนักของนวัตกรรมมีคานอยเพราะใชประโยชนใน
สถานศึกษาเทานั้น   

ตัวบงชี้ท่ี 5  ผลงานที่เปนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ไดนําไปใช
ประโยชน    ผลการประเมินอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 60.43 ของครูประจําการทั้งหมด มีคาคะแนน 
3.02  เนื่องจากยังพบปญหาอุปสรรคคือ ผลงานสวนมากใชประโยชนภายในสถานศึกษา แตในระดับภาค 
หรือระดับชาติยังมีไมมากเทาที่ควร 

ตัวบงชี้ท่ี  6   ผลการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน ผลการ
ประเมินอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 58.29 ของสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด มีคาคะแนน 2.91 
เนื่องจากยังพบปญหาอุปสรรคคือ  ตองใชงบประมาณดําเนินการจํานวนมาก  และไมสามารถนํานักศึกษา
ออกไปบริการวิชาการตามเกณฑรอยละ 60  ของนักศึกษาทั้งหมดแตละสาขางานได เพราะนักศึกษา ปวช.1 
ทุกคนจะตองเรียนวิชาสามัญพื้นฐานกอนยังไมมีประสบการณหรือความรูวิชาชีพที่จะไปใหบริการได  

ตัวบงชี้ท่ี 16 การพัฒนาคุณภาพผูสอนผลการประเมินอยูในระดับดี คิดเปนคะแนน 4.50เนื่องจากยัง
พบปญหาอุปสรรคคือ จํานวนบุคลากรดานการสอนหรือครูผูสอนยังไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้น จะเห็นไดจากการที่สถานศึกษาตองจางครูสอน ซ่ึงเปนอัตราจางชั่วคราวในแตละปการศึกษาเฉลี่ย
ประมาณปละ  80    คน ขณะเดียวกันสถานศึกษามีครูประจําการเพียงประมาณ 60 คนเทานั้น  การสง
ครูผูสอนเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจึงทําไดไมเต็มที่ เพราะจะเกิดปญหามีครูสอนไม
เพียงพอ สวนมากสถานศึกษาจะมอบหมายใหครูผูสอนทําหนาที่ดานธุรการ เจาหนาที่ หัวหนางานตางๆ 
ของสถานศึกษา เพราะขาดเจาที่ดานธุรการโดยตรง ครูผูสอนจึงไมมีเวลาเพียงพอในการที่จะไปอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูสอนไดเต็มที่ 

มาตรฐานวาดวยการบริหารจัดการศึกษา  
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ตัวบงชี้ท่ี 10 สถานศึกษาควรกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดตามเกณฑ
ประเมินภายนอก ผลการประเมินอยูในระดับพอใช ไดคาคะแนน  2.67  เนื่องจากยังพบปญหาอุปสรรคคือ 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก มีจํานวนนอย จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกัน
กับสถานศึกษา หรือหนวยงานอื่น มีจํานวนนอย จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดาน บริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชนทองถ่ินจนถึงระดับชาติ มีจํานวนนอย 4.
บุคลากรขาดความตระหนักในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ี17 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู  การดําเนินการยังอยูในระดับพอใช คือไดคา
คะแนน 3.33 เนื่องจากยังพบปญหาอุปสรรคคือ ถานศึกษาควรจัดทําแผนหรือโครงการในการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบ ที่สถานศึกษาไดพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู วามี
ความพึงพอใจอยูในระดับใดโดยสํารวจความพึงพอใจจาก บุคลการของสถานศึกษา นักศึกษา  ชุมชน สถาน
ประกอบการ หรือสังคมรอบๆสถานศึกษาเพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนแกชุมชนตอไป 
  ตัวบงชี้ท่ี 18  การสรางการมีสวนรวมและขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบงานของ
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนแกชุมชน การดําเนินการอยูในระดับพอใช คือไดคา
คะแนน 3.67 เนื่องจากยังพบปญหาอุปสรรคคือ สถานศึกษาควรมีการสํารวจความพึงพอใจ           ของ
ผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบ  

1. ขาดการประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา  เพื่อใหหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไดรับทราบ เพื่อใหเกิดการยอมรับ การไดรับการยกยอง การไดรางวัล หรือการยอมรับ 
จากชุมชน องคกร หรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 
 2. การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ และนําผลการอบรมวิชาชีพไปใชใหเกิด
ประโยชนในการดํารงชีพหรือในชีวิตประจําวัน ยังขาดการสํารวจความตองการในการฝกอบรมวิชาชีพอยาง
ทั่วถึง ทําใหชุมชนขาดความสนใจ และเขารับการฝกอบรมจํานวนนอย ไมคุมคากับงบประมาณที่ดําเนินการ  
และขาดการสอบถามความพึงพอใจของผูรับการอบรมวามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เพื่อนําขอมูลมา
ใชในการฝกอบรมวิอชาชีพใหเกิดประโยชนแกชุมชนและสังคมใหมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ   (นําเอาจดุที่ควรพัฒนามาเขยีนเปนขอเสนอแนะ) 

มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา 
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1.ผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนดานพื้นฐานวิชาชีพที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับผลการดําเนินงาน
รอยละ 62.37  คาคะแนน 3.12  อยูในระดับพอใช ควรพัฒนาการจัดกระบวนเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  
หองสมุดควรจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดมีทักษะการแสวงหาความรูใฝรูใฝเรียน ใหมากขึ้น  สถานศึกษา
ควรแสวงหาความรวมมือ  เชน  จากชมรมผูปกครอง  ชมรมศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 
และควรมีระบบพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย  เปนตน 

2.  ผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนดานวิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขางานที่ไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ  ผลการดําเนินงานรอยละ 72.94  คาคะแนน 3.65  อยูในระดับพอใช  ควรพัฒนาดานปลูกฝงความ
ตระหนักการสรางคุณคาความรับผิดชอบของผูเรียนใหมากขึ้น  และจัดระบบติดตามผูเรียนที่ขาดความ
สนใจและรับผิดชอบ  ตลอดจนมีกระบวนการที่เขมงวดขึ้นในดานการฝกทักษะวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน  มี
ระบบเพื่อนชวยเพื่อน  หรือพี่ดูแลนอง  ในการรวมมือสรางสรรค  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ผูเรียน เปนตน 

3.  ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนผลการ
ดําเนินงานรอยละ 44.00  คาคะแนน 2.20 อยูในระดับปรับปรุง  เนื่องจากนวัตกรรมและโครงงานวิชาชีพใช
จํานวนนักเรียนในการจัดทําตอนวัตกรรมจํานวน 1 ช้ิน มากเกินไป และคาน้ําหนักของนวัตกรรมมีคานอย
เพราะใชประโยชนในสถานศึกษาเทานั้น ควรสงเสริมใหผูเรียนไดนําผลงานไปใชประโยชนอยางแทจริง  
และพัฒนาใหสามารถนําไปประกวด เผยแพรในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับชาติใหมากยิ่งขึ้น   

4.  ผลงานที่เปนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ไดนําไปใชประโยชน    ผล
การประเมินอยูในเกณฑระดับพอใช คิดเปนรอยละ 60.43 ของครูประจําการทั้งหมด มีคาคะแนน 3.02  
เนื่องจากผลงานสวนมากใชประโยชนภายในสถานศึกษา แตในระดับภาค หรือระดับชาติยังมีไมมาก
เทาที่ควรในการดําเนินการปการศึกษาตอไป   สถานศึกษาควรจัดใหมีการประกวดหรือแขงขันนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยของครู ในระดับสถานศึกษา หรือสาขางาน เพื่อนําไปสูการแขงขัน
ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับชาติ  และเปนแรงกระตุนและจูงใจใหครูทําวิจัยเพื่อใชประโยชนในการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา รวมท้ังควรสนับสนุนใหครู ไดทําการวิจัยสถาบัน โดยเสนอ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสถานบันสงเสริมการวิจัยแหงชาติ  เปนตน 

5.  ผลการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน ผลการประเมินอยู
ในเกณฑระดับพอใช คิดเปนรอยละ 58.29 ของสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด มีคาคะแนนเทากับ 2.91 
เนื่องจากจะตองใชงบประมาณดําเนินการจํานวนมาก  และไมสามารถนํานักศึกษาออกไปบริการวิชาการ
ตามเกณฑรอยละ 60  ของนักศึกษาทั้งหมดแตละสาขางานได เพราะนักศึกษา ปวช.1 ทุกคนจะตองเรียน
วิชาสามัญพื้นฐานกอนยังไมมีประสบการณหรือความรูวิชาชีพที่จะไปใหบริการได อยางไรก็ตามในการ
พัฒนาขั้นตอไป สถานศึกษา ควรใหนักศึกษาทุกคนไดรับโอกาสในการเขารวมโครงการบริการทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อเปนการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ในการที่จะนําวิชาชีพ ที่เรียนในหองเรียนหรือ
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หองปฏิบัติการไปปฏิบัติจริง เพื่อใหทุกคนไดผานกระบวนการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพ อยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน ดําเนินการโดยการหมุนเวียนกันเขารวมโครงการตอไป 

6.  ดานการพัฒนาคุณภาพผูสอน  หนวยงานตนสังกัดควรสนับสนุนเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรดาน
ธุรการใหกับสถานศึกษาใหสมดุลกับงานดานธุรการที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน  และใหครูผูสอนทําหนาที่ดานการ
สอนเพียงดานเดียว จะไดมีเวลาในการพัฒนาคุณภาพตนเองเพื่อนําเทคโนโลยีใหมๆ  แนวทางการพัฒนา
หลักสูตร วิธีสอน ส่ือ การวัดผลประเมินผลและ การวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น และนอกจากนี้สถานศึกษาควรจะจัดระบบการพัฒนาครูใหเปนแบบปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 

มาตรฐานวาดวยการบริหารจัดการศึกษา  
1.  สถานศึกษาควรกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดตามเกณฑประเมิน

ภายนอก ผลการประเมินอยูในระดับพอใช ไดคาคะแนน  2.67   
2.  สถานศึกษาควรพัฒนาและเปลี่ยนระบบ ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหสถิติการเกิดเหตุ

ลดลงผลการประเมินอยูในระดับพอใช ไดคาคะแนน  3.50   
3. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรยีนรู  การดําเนินการยังอยูในระดับพอใช คือไดคาคะแนน 

3.33 สถานศึกษาควรจัดทําแผนหรอืโครงการในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผูไดรับ
ผลกระทบ ทีส่ถานศึกษาไดพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู วามีความพึงพอใจอยูในระดบัใดโดยสํารวจความพึง
พอใจจาก บุคลการของสถานศึกษา นักศกึษา  ชุมชน สถานประกอบการ หรือสังคมรอบๆสถานศึกษาเพื่อ
นํามาเปนขอมลูในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรยีนรูและทําประโยชนแกชุมชนตอไป 

4.การสรางการมีสวนรวมและขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษา
ใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนแกชุมชน การดําเนินการ  ไดคาคะแนน 3.67 อยูในพอใช สถานศึกษา
ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบ และควรมีการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินการของสถานศึกษาใหสังคมไดรับทราบมากยิ่งขึน้กวาเดิมเพื่อใหมีผลการไดรับการยกยอง การไดรับ
รางวัล หรือการยอมรับ จากหนวยงาน องคกร ชุมชน ทองถ่ิน สถานประกอบการ หนวยงานภายนอก
สถานศึกษา ตอไป 
 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบตัิท่ีด ี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ีเปนเลิศ 
1. จักรยานชารจไฟฟาในตัว 
2. เครื่องอบเมล็ดกาแฟ/บดเมล็ดกาแฟ 
3. การเขียนโปรแกรมควบคุมดวย PLC  
4. รางวัลชนะเลิศ “เสือ Innovation Award” 
5. รางวัลชนะเลิศ สมรรถนะดานเทคนิคระดับประเทศอาชีวศึกษา-อีซูซุ 
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การปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสถานศึกษา 
การพัฒนาผูเรียนมีทักษะวิชาชีพเดน มีคุณธรรมจริยธรรม เรียนรูกาวทันเทคโนโลยี เปนผูมี 

วินัยและ มีความรับผิดชอบ ตอตนเอง ครอบครัวและสังคม และมีสวนชวยเหลือสังคม 
  

ทิศทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา   
1.  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป  ผลการ

ดําเนินงานรอยละ 80.21 คาคะแนน 4.01  อยูในระดับดี  ควรพัฒนาตอยอดดานระบบการติดตามใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน พัฒนาชองทางการสํารวจขอมูลทางเว็บไซดของสถานศึกษา  เพื่อเปนชองทางให
ผูสําเร็จการศึกษาไดมาปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน (Data Update) ฯลฯ เปนตน   

2.  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมาย ตามปรัชญา   ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้ง สถานศึกษา ผลการประเมิน มีคาคะแนน 4.33    อยูในระดับดี บุคลากรของสถานศึกษามีสวนรวม 
เชนครู ผูเรียน และเจาหนาที่ของสถานศึกษาใหความรวมมือยังไมถึงเกณฑที่กําหนดรอยละ 50 ตามประเด็น
การพิจารณา  ในการพัฒนาเพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรหาแนวทางใหบุคลากร
ของสถานศึกษามีความตระหนักพรอมใหความรวมมือมากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบการเก็บขอมูลที่สะดวก
ตอการคนหา เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ในปการศึกษาตอไป 

3.  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนอกลักษณของสถานศึกษา    ผลการ
ประเมิน มีคาคะแนน 5.00 อยูในระดับดีมาก ในการการพัฒนาตอยอดใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นสถานศึกษาควรพัฒนาการเก็บและรวบรวมขอมูลในการดําเนินการเพื่อแสดงผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาใหเปนไปตาม จุดเนน จุดเดน หรือเอกลักษณของสถานศึกษา ใหเปนระบบที่งายตอการคนหา
ขอมูล เพื่อจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพในปการศึกษาตอไป 

4.  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผลการประเมิน มีคาคะแนน 5.00 อยูในระดับดีมาก   มีการสรางระบบ
การมีสวนรวมของผูเรียน ครู และบุคลากร และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชนองคกรภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน    ในอนาคตควรมีการพัฒนาตอยอดการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ในดานหลักสูตรการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ใหสอดแทรกแนวคิด และสรางจิตสํานึกใหแกผูเรียนใน
หลักสูตรทุกสาขาวิชา ในเรื่องคุณภาพของผู เ รียนใหมีความพรอมที่จะออกไปสูโลกภายนอกของ
สถานศึกษา เปนที่ช่ืนชมของผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบ นอกเหนือดานวิชาการแลว ผูสําเร็จ
การศึกษาจะตองมีความพรอมในดาน ความขยัน ซ่ือสัตย อดทน ตรงตอเวลา เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
มองโลกในแงดี อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข  มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
เปนตน 

 
มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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1.  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   ผลการประเมิน มีคาคะแนน 5.00 อยูในระดับดีมาก ใน
อนาคตควรมีการพัฒนาตอยอดใหการดําเนินการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เชนสถานศึกษาควรมีการวาง
แผนการพัฒนาใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการจริงอยางเปนระบบเพื่อเตรียมการใหนักศึกษา ไดเรียนรู
ประสบการณจริงในสถานประกอบการที่ตรงสาขางานที่ศึกษา  และควรเปนสถานประกอบการที่มีการ
บริหารจัดการที่เปนระบบ หรือสถานประกอบการที่นักศึกษาออกไปทํางานเพื่อหารายไดระหวางเรียนที่มี
ความรวมมือ  หรือเปนการขอความอนุเคราะหที่มีเอกสารรับรอง นอกจากนี้ควรจัดใหนักศึกษาไดมีโอกาส
ทัศนศึกษา ดูงานในสถานประกอบการ ตามสาขางานที่ศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีแนวทางและเพิ่มความ
มั่นใจในเสนทางอาชีพที่ตนเองศึกษา  และเมื่อศึกษา ดูงาน ควรใหนักศึกษาไดมีการเขียนรายงาน การเรียนรู
และสิ่งที่ไดจากการศึกษาดูงานเปนรายบุคคล โดยครูผูควบคุมมีการตรวจรายงาน รวบรวมเปนรูปเลมไวเปน
หลักฐานดวย  
มาตรฐานวาดวยการบริหารจัดการศึกษา  
 1.  ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา    ผลการประเมินอยูในเกณฑระดับดีมาก มี
คาคะแนนตัวบงชี้เทากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม  5.00  คะแนน ในการพัฒนาสถานศึกษาใหดีขึ้นในอนาคต  
สถานศึกษาควรมีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาจากหนวยงาน องคกร สถานประกอบการ ใหครบ
ตามองคประกอบ ตามระเบียบการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ป 2553 ที่  สอศ. ตนสังกัดกําหนด  
เพื่อนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาผูทรงคุณวุฒิทุกภาคสวนไปใชบริหารจัดการสถานศึกษา
ในอนาคตตอไป 

2.   ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา    ผลการประเมิน มีคาคะแนน 5.00 อยูในระดับดี
มาก    ในการพัฒนาสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้นในปการศึกษาตอไป สถานศึกษา ควรมีการจัดหาครูผูสอน
เพิ่มขึ้น ในสาขางานที่อัตราสวนนักศึกษาตอครูมีจํานวนเกินที่กําหนด โดยการจางครูพิเศษ หรือขอรับการ
สนับสนุนและความรวมมือในการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินมารวมเปนครูผูสอน 

3.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน มี
คาคะแนน 4.50 อยูในระดับดี สถานศึกษาควรพัฒนาจุดเดนของตนเองเปนการตอยอดระบบขอมูล
สารสนเทศใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เชนนําขอมูลการเงิน และขอมูลครุภัณฑ เชื่อมโยงกันเปนระบบเพื่อ
อํานวยความสะดวกตอบุคลากรที่มีความจําเปนตองใชขอมูล ที่เกี่ยวกับขอมูลการชําระคาธรรมเนียมการ
เรียนและขอมูลครุภัณฑ ของสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงขอมูลครุภัณฑใหเปนปจจุบนั  เปนตน 

 
มาตรฐานที่วาดวยการประกนัคุณภาพภายใน 

1.  การประกันคุณภาพของสถานศึกษาอยูผลการประเมิน มีคาคะแนน 4.50 อยูในระดับดี มีการ
กําหนด เปาหมายการประกันคุณภาพโดยการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน และการรายงานผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน จนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่เปนแบบอยางตอสถานศึกษาอื่น ในการดําเนินการการประกัน
คุณภาพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต  สถานศึกษาควรมีนโยบายในการสรางขวัญและกําลังใจ
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ใหแกครูและบุคลากรทุกสวนใหรวมมือกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหถือวาการประกัน
คุณภาพเปนภารกิจของ บุคลากรทุกคน มิใชเปนหนาที่ของผูมีหนาที่รับผิดชอบเทานั้น เชน อาจตั้งรางวัล
ใหแกแผนกวิชาที่มีผลการประกันคุณภาพอยูในเกณฑสูงสุด หรือตั้งรางวัลใหแกแผนกที่มีกระบวนการ
ประกันคุณภาพที่ดี เปนตน 

2.  สถานศึกษามีผลการพัฒนาจากการประเมินคณุภาพภายในจากตนสังกัดที่เพิ่มขึน้ผลการประเมิน
มีคาคะแนน  4.50 อยูในระดบัดี   

การพัฒนาตอยอดในอนาคต สถานศึกษาควรมีการประเมินคุณภาพภายในกอนที่คณะกรรมการระ
เมินคุณภาพจากตนสังกัดจะทําการประเมิน  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ ผลการ 

เนินการ 
คาน้ําหนัก 
คะแนน 

ตัวบงช้ีพื้นฐาน 
1.    ผูสําเร็จการศกึษาไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกีย่วของภายใน 1 ป 80.21 4.01 
2     ผูสําเร็จการศกึษามีผลการเรียนดานพืน้ฐานวิชาชพีที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 62.37 3.12 
3.    ผูสําเร็จการศกึษามีผลการเรียนดานวชิาชีพสาขาวิชา/วชิาชพีสาขางานไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ                 72.94 3.65 
4.    ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดษิฐของผูเรียนทีไ่ดนําไปใชประโยชน       44.00 2.20 
5.    ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐของครูที่ไดนําไปใชประโยชน   60.43 3.02 
6.    ผลการใหบริการวิชาการ /วชิาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน     58.29 2.91 
7.    ผูเรียนไดเรียนรูและฝกทกัษะจากประสบการณจริง 100.00 5.00 
8.    ผลการการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา  
      8.1 ผลการปฏบิัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                                                 

 
10.00 

 
5.00 

      8.2 ผลการปฏบิัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 10.00 5.00 
9.   ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 9.00 4.50 
10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.33 2.67 
11. ผลการบริหารความเสี่ยง 7.00 3.50 
12. ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกนัคุณภาพ 9.00 4.50 
13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 9.00 4.50 
                                                               ผลการรวมคะแนนการประเมนิของตัวบงช้ีพื้นฐาน  53.58 

ตัวบงช้ีอัตลักษณ 
14. ผลการดําเนินงานตามปรัชญา วสัิยทัศน พนัธกิจ และจดุเนน จดุเดน ของสถานศึกษา 
     14.1. ผลการดาํเนินงานตามปรชัญา วิสัยทัศน พนัธกิจ ของสถานศึกษา 

 
8.66 

 
4.33 

     14.2. ผลการดาํเนินงานตามจดุเนน จุดเดน ของสถานศึกษา 10.00 5.00 
                                                              ผลการรวมคะแนนการประเมินของตัวบงช้ีอัตลักษณ  9.33 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
15. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 10.00 5.00 
16. การพัฒนาคุณภาพคร ู 9.00 4.50 
17. การพัฒนาสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรู 6.66 3.33 
18. การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 7.33 3.67 
                                                       ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  16.50 
                                                                             ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบงชี้  79.41 
              ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบงช้ี มีคารอยละ 70 ขึ้นไป            ใช      ไมใช  (รอยละ 79.41) 
              ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบงช้ี  1 – 13 มีคารอยละ  60  ขึ้นไป   ใช       ไมใช (รอยละ 76.54) 
              ผลการดําเนินงาน อยางนอย 16 ตัวบงช้ี มีคาคะแนนตั้งแตรอยละ  50     ใช       ไมใช (ผาน 17 ตัวบงช้ี) 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษา       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 


