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บทที่ 1 
สภาพทั่วไป ของสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส 

 

1. สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ตั้งอยู ณ หอง.734 อาคาร 7 หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน  741 
2. บุคลากรประจาํงานสาขาวิชา.เมคคาทรอนิกส ท้ังหมด 3 คน ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีรับผดิชอบ 
ภาคเรียนท่ี/2553 

หนาท่ีพิเศษ 

1 นายสาคร  แสนคําด ี ค.อ.บ. 
วิศวกรรมไฟฟา 

-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
-วิจยัและสถิติเบ้ืองตน 
-ระบบเอฟ เอ็ม เอ็ส 

( 1/2553) 
-โครงการ 
-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

 -การควบคุมนิวแมติกสและไฮดรอ   
ลิกส 

-ฝกงาน 
(2 /2553) 

 

หัวหนาสาขาวชิา 
เมคคาทรอนิกส 

2 นายประสงค  วงศแกว ค.อ.บ. 
วิศวกรรมไฟฟา 

-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 
-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
-งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน 

( 1/2553) 
-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 
-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
-วงจรไฟฟา 
-เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 

(2 /2553) 

• เจาหนาที่ งาน
ปกครอง 
 • เจาหนาที่ งานสื่อ
การเรียนการสอน 
  • เจาหนาที่ งาน
ประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา  
• เจาหนาที่ งาน
กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
• เจาหนาที่ งาน
แนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีรับผดิชอบ 
ภาคเรียนท่ี/2553 

หนาท่ีพิเศษ 

3 นายวิธวินห  กนัภัย ค.อ.บ.  
เมคคาทรอนิกส 

-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 
-เคร่ืองมือวัดเมคคาทรอนิกส 

( 1/2553) 
-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
 -นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 

(2 /2553) 

• เจาหนาท่ี งาน
กิจกรรมนกัเรียน
นักศึกษา 
 

 
3. จํานวนพัสดุและครุภัณฑภายในสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส มีดังตอไปนี ้
 
ท่ี รายการ จํานวน รหัสพัสดุ ครุภัณฑ 
1 เคร่ืองฝกไฮดรอลิกส 1  เคร่ือง 4910-027-0001 
2 ปมลมขนาด 2 หัวฉีด PUMA  มอเตอร 1 H.P.   1 ชุด 4330-004-0001 
3 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน 18300 บี

ทียู ยีห่อ ไฮได 
1  เคร่ือง 4120-001-0001 

4 ชุดทดลองไฮดรอลิกสไฟฟายี่หอ FESTO  
รุน TP  601 

1  ชุด 6110-010-0001 

5 ชุดฝกนิวเมติกสไฟฟายี่หอ BOSCH รุน ELECTRO 
PNEUMATICH 

1  ชุด 6110-010-0001 

6 เคร่ืองโปรเจคเตอร ยี่หอ Panasonic  
รุน PT-LB51SEA S/N SB7450261R 

1  เคร่ือง 6730-001-0002 

7 สวางแทนเจาะตัวเล็ก 1  เคร่ือง 5130-007-0002 
8 จิ๊กซอรมากีตา รุน 4323 1  เคร่ือง 3220-003-0002 
9 สวางไฟฟามากีตา 1  เคร่ือง 5130-007-0001 
10 เคร่ืองเช่ือมไฟฟาระบบดิจิตอลอินเวอรเตอร 140A 1  เคร่ือง 3431-003-0001 
11 BW-CM-02ครุภัณฑเคร่ืองกดั CNC 4  เคร่ือง 3417-001-0001 
12 Computer ยี่หอ Svoa 3  เคร่ือง 7440-001-0001 
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4. วิสัยทัศน ของสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส 

 ผลิตนักศึกษา ใหมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี เปนท่ียอมรับของสังคม 
 
5.  พันธกิจ ของสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ประกอบดวย 

พันธกิจท่ี 1.  ผลิตนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม 
พันธกิจท่ี 2. นกัศึกษาเขารวมกิจกรรมครบท้ัง 2 ประเภท 
พันธกิจท่ี 3. สรางส่ิงประดิษฐ และ เขารวมแขงขันทุกระดับ 
พันธกิจท่ี 4. นกัศึกษาผานเกณฑการประเมินทุกคน 

6.  การวิเคราะห  SWOT ของสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส 

จุดแข็ง 
  1. เปนสาขาท่ีมีความตองการของตลาดแรงงานมาก 
                    2. จํานวนความตองการของผูเรียนมีมากข้ึน 

3. ครูผูสอนทุกคนมีมาตรฐานวิชาชีพครู 

จุดออน 
1. ครุภัณฑการศึกษามีไมเพยีงพอกับจาํนวนผูเรียน 
2. ผูสอนไดรับโอกาสในการฝกอบรมทางวิชาชีพคอนขางนอย 
3. ผูสอนและผูเรียน มีโอกาสในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีนอย 
4. เปนสาขาวชิาใหมท่ีขาดแคลนครูสอน 
5. ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ 
2. เปนสาขาท่ีตรงกับความตองการของตลาดท่ียังขาดแคลน 
3. เปนสาขาท่ียังขาดแคลนดานครูผูสอน 

 
อุปสรรค 

1. ปญหาจากชุมชนรอบสถานศึกษามีแหลงอบายมุข และยาเสพติดมาก 
2. สังคมยังนิยมสงผูเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเขาศึกษาตอมัธยมปลาย 
3. นโยบายการลดจํานวนและจํากดัการบรรจุบุคลากรทางการศึกษา 
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7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสเปดทําการสอนในสาขางานตางๆ ดังนี้ 
7.1 ระดับ ปวช. เปดสอนสาขางานดังนี ้
 สาขางาน เมคคาทรอนิกส 

 
 
 
8. ขอมูลผูเรียน สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส 

จํานวนผูเรียน 
สาขางาน ระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม 
รอยละ 

ปวช. 1 40 4 44 31.48 
ปวช. 2 33 3 36 31.48 

เมคคาทรอ
นิกส 

ปวช. 3 40 - 40 37.04 
ปวช. 1 - - - - 
ปวช. 2 - - - - .................... 
ปวช. 3 - - - - 

รวมระดับ ปวช. 113 7 120 100 

ปวส. 1 - - - - 
.................. 

ปวส. 2 - - - - 
ปวส. 1 - - - - 

..................... 
ปวส. 2 - - - - 

รวมระดับ ปวส. - - - - 

รวมท้ังส้ิน 113 7 120 100 
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9. การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการหรืออ่ืน ๆ  
ในปการศึกษา 2553 สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดาน

วิชาการ ดังนี้  
ประเภทการพัฒนา หัวขอการพัฒนา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเขาอบรม 
วิชาชพี การสอน 

17-23/12/2553 
 
 
 
 
 

รวมเปนคณะกรรมการจัด
ประชุมทางวิชาการ 
องคการวิชาชีพ การแขงขัน
ทักษะวิชาพืน้ฐาน ระดับ
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 22 
 จ.พะเยา 

  

17/11/2553 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  
และพัฒนาหลักสูตรการ
อาชีวศึกษา 

  

11/11/2553 
 

ประชุมแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาเช่ือมโยง
การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพใน
กลุมอุตสาหกรรมไฟฟา  และ
อิเล็กทรอนิกส 

  

13-16/09/2553 ฝกอบรมการซอมบํารุงชุดฝก 
MPS 

  

11-12/09/2553 ประชุมตามโครงการประชุม
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ของสถานศึกษา 

  

6-10/09/2553 ศึกษาดูงาน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

12-16/07/2553 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   
5-9/07/2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการ

ออกแบบและพัฒนาหุนยนต
กูภัยอาชีวศึกษา 

  

1 นายสาคร  แสนคําด ี

ประชุมวิชาการการประกัน
คุณภาพในดานอาชีวศึกษา 

01/07/2553   
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ประเภทการพัฒนา หัวขอการพัฒนา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเขาอบรม 
วิชาชพี การสอน 

อบรมโครงการฝกอบรม
พัฒนาหุนยนตโครงการสราง
แบบสมองกล 

3-7/05/2553   

20/040/2553 ศึกษาดูงาน   

7-11/04/2553 
 

แขงขันหุนยนตแขนกล
อุตสาหกรรม 

  

1 นายสาคร  แสนคําด ี

แขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา
รอบคัดเลือกระดับชาติ 

21-25/01/2553 
 

  

13-16/09/2553 ฝกอบรมการซอมบํารุงชุดฝก 
MPS 

  

7-8/08/2553 ฝกอบรมโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาบุคลิก
ความเปนผูนํา 

  

20/040/2553 ศึกษาดูงาน   

2 นายประสงค  วงศแกว 

21-25/01/2553 แขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา
รอบคัดเลือกระดับชาติ 

  

3 นายวิธวินห  กนัภัย 5-7/07/2553 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการออกแบบและพัฒนา
หุนยนตกูภัยอาชีวศึกษา 
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10. การบริหารงบประมาณในสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส 
10.1 งบประมาณรายรับ ปลายปงบประมาณ 2553 ถึง ตนปงบประมาณ 2554 
 

รายการ จํานวนงบประมาณ รอยละตองบดาํเนินการทั้งหมด 
งบอุดหนุน 84,700 72.27 
งบดําเนินการ 32,500 27.73 

รวม 117,200 100.00 

 
10.2 งบประมาณรายจายปลายปงบประมาณ 2553 ถึง ตนปงบประมาณ 2554 

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 
งบพัฒนาแผนกและวัสดุสํานักงาน 35,160 30.00 
งบวัสดุฝก 82,040 70.00 

รวม 117,200 100.00 

 
11. เกียรตยิศและชื่อเสียง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
ท่ี รางวัล จากหนวยงาน ชื่อ-สกุล 
1 รองชนะเลิศอันดับ 2 

การประกวดแขงขัน
หุนยนตแขนกล
อุตสาหกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสงกรานต  สวางวัล 
นายอุดมทรัพย  พิมสาร 
นายรุงนคร  โนชัย 
พิพัฒน   ชุมแสง  
นายสัตยา    ทองหนุน 
นายธรรมนาถ   พินด ี
นายปฐมพร  แสนปกรณ 

2. รองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดดนตรีตาน
ภัยยาเสพติด 

วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม นายสัตบรรณ   ทัดแพ 
นายธรรมนาถ   พินด ี
นายศุภกิตต์ิ  ทิพจร 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดเลานิทาน
ภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม นายสัตยา    ทองหนุน 
นายเฉลิมชัย  ทองสุข 
นายอุเทน   ยั่งยืนกุล 
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12. สถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 
1 บริษัท นอรเทิรนเทคโนโลยี จํากัด เลขท่ี 99/11 ม.5 ถ. เล่ียงเมืองลําพูน – ปาซาง  

ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน  51000   
โทรศัพท  053-537675-102 
 

2 มูลนิธิโครงการหลวง  ณ  โรงงานแปร
รูปและผลิตภณัฑ   

เลขท่ี 61 ม.1 ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ. เชียงใหม   
50100 โทรศัพท 089-7000083 
 

3 บริษัท ธนภักดี  จํากัด เลขท่ี 315 ม.4 ถ.เชียงใหม – พราว  ต.แมแฝก  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290   
โทรศัพท 053-549550-3 
 

4 บริษัท ไฮโปรแมชชีนเนอร่ี จํากัด   เลขท่ี 340  ม.10   ต.อุโมงค   อ.เมือง   จ.ลําพูน   
51150  โทรศัพท 053-091300-1 
 

5 โรงงานสันติภาพฮ่ัวเพง (1958 จํากัด) เลขท่ี 88   ม.5    ต.แมแฝกใหม  จ.เชียงใหม  
50290  โทรศัพท 053-848641 
 

6 บริษัท เชียงใหมลิฟทอินเตอร  จํากัด   เลขท่ี 65  ถ.ชางเผือก  ต.ศรีภมิู  จ.เชียงใหม  
โทรศัพท 053-410394 
 

7 บริษัท ลีโอฟุต เลขท่ี 178 ม. 9  ถ.เชียงใหม – ฮอด   
ต.บานกลาง อ.สันปาตอง  จ.เชียงใหม 50120 
โทรศัพท 053-834575 

 

8 บริษัท อิจิซเทค จํากัด   เลขท่ี 101 ม.4  ถ.สันกําแพง – น้ําพุรอน   
ต.ออนใต  อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  50130   
โทรศัพท 053-921111 
 

9 บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด   เลขท่ี 298 ม.13  ต.มะเขือแจ  อ.เมือง  จ.ลําพูน  
51000  โทรศัพท 053-581189 
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ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 
11 บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด   เลขท่ี 57/1  ม.6  ต.ทาวังตาล  อ.สารภี  จ.

เชียงใหม  50200  โทรศัพท 053-282471-2 
 

12 บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด 
จํากัด (กิจการเบเกอรี) สาขา เชียงใหม 

เลขท่ี 149/9  ม.4  ต.ตนเปา   
อ.สันกําแพง  จ.เชียงใหม  50130 

 
13 กองบิน 41  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม  50200 
14 บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดส จาํกัด 

(มหาชน) 
 99/9 ม.5 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน  51000   

 
 
13. แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ 

 
ท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการท่ี

ดําเนินการ 
วัน/เดือน/ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 โครงการ  ซ้ือชุดฝก
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรล 

ต.ค. 2553 220,000  บาท แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส 

2 โครงการ  ซ้ือชุดฝกวงจร 
อิเล็กทรอนิกส 

ต.ค. 2553 110,000  บาท
 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส 

3 โครงการ ศึกษาดูงาน 20  เม.ย . 2553 1,500   บาท 
 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส 

4 โครงการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาใหความรูกับ
นักศึกษา 

16 - 17 ส.ค. 2553 5,000   บาท 
 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส 

5 โครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

9 ก.พ. 2554 
 

7,400   บาท 
 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส 
และแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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บทที่ 2 
วิธีการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชาเมคคาทรอนกิส 

 
วิธีการดําเนินงาน 

 
1. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เปาหมายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  4  ดาน 

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

 
 



 11 

2.  การดําเนินการตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
1. ดานการพฒันาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ โดยมีกลยุทธดงันี ้

1.1 พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให
สามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 

1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
1.4 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
1.5 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี 
1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ

การศึกษา 
1.7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชพี

อิสระ 
1.8 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงาน

พึงพอใจ 
1.9 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 

2. ดานการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมี    กลยุทธดังนี ้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ี  ฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ัง

ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ 
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู  
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ

และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีกลยุทธดังนี ้
3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ัง

ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
4. ดานการบริการวิชาชพีสูสังคม โดยมีกลยุทธดังนี ้

4.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ง 

4.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 

5. ดานนวัตกรรมและการวิจัยโดยมีกลยุทธดังนี ้
 5.1  สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัย และโครงงาน 

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

 
6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ โดยมีกลยทุธดังนี ้

6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจดั
การศึกษา 

6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  

6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
 
7.  ดานการประกันคุณภาพภายในโดยมีกลยทุธดังนี ้

7.1    สถานศึกษาควรจดัใหมีระบบการคณุภาพภายใน 
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3. การแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส   
 เพื่อทําหนาท่ีในการสรางเคร่ืองมือ  การประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บ  และการเขียนรายงาน  ควร
เขาใจมาตรฐานและตัวบงช้ีการอาชีวศึกษาเปนอยางดี   
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาสถานศึกษา  ควรประกอบดวย 

1. นายสาคร แสนคําดี หวัหนาแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส ประธานกรรมการ 
2. นายวิธวินห  กนัภัย รองประธานกรรมการ 
3. นายสาคร แสนคําด ี กรรมการมาตรฐานท่ี 1 
4. นายสาคร แสนคําด ี กรรมการมาตรฐานท่ี 2 
5. นายประสงค  วงศแกว กรรมการมาตรฐานท่ี 3 
6. นายประสงค  วงศแกว กรรมการมาตรฐานท่ี 4 
7 นายประสงค  วงศแกว กรรมการมาตรฐานท่ี 5 
8 นายวิธวินห  กนัภัย กรรมการมาตรฐานท่ี 6 
9. นายวิธวินห  กนัภัย กรรมการมาตรฐานท่ี 7 
10 นายประสงค  วงศแกว กรรมการและเลขานุการ 

 
4.   ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม มาตรฐานท่ี 1 

 
2554 2553 

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

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

มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 ความตระหนกั (Awareness) มาตรฐานท่ี 1 
  ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน โครงการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
โครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะ โครงการจัดสงนักศึกษาไปฝกงานในสถาน
ประกอบการ โครงการพานักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ โครงการนิเทศภายในสาขาวิชา 
กําหนดการจัดนิทรรศการทางวิชาการ กําหนดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน  

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  มาตรฐานท่ี 1 
  ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในดานการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะ ดําเนินโครงการฝกอบรมวิจัย
ในช้ันเรียน ไดจัดสงนักศึกษาไปฝกงาน และนําพานักศึกษาไดศึกษาดูงาน ณ.บริษัทไทยเพรซิเดนส 
ฟูดส จํากัด(มหาชน) มีการนิเทศภายในสาขาวิชาอยางเปนระบบ มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน  
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 1 มีดังนี้ 
 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการ
เรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ 
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3D 

126,400 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม 

2. โครงการวันวชิาการและเทคโนโลยี 2553 16,435 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
3. โครงการ ศึกษาดูงาน 1,500 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแตละตัวบงชี้ มีดงัตอไปน้ี 
 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชพี  (สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส) 
ตัวบงชี้ท่ี 1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป  

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness )   ไดมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ  สงเสริมและสนับสนนุใหครู  อาจารยผูสอนจัดทาํแผนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกดิการเรียนรู  
และเพื่อพัฒนาความสามารถ  ทักษะในวิชาชีพตลอดจนทักษะทางวิชาการอยางสูงสุด  และยังทําการ
สงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน 

ความพยายาม  (  Attempt  )      ครู  อาจารยผูสอนไดจดัทําแผนการสอน  และดําเนนิการสอน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และพัฒนาความสามารถทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะทางวิชาการตลอดจนจดัการ
เรียนการสอนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน 

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )     จากการประเมินผลผูเรียนสาขาวิชาสาขาวชิาเมคคา
ทรอนิกส พบวาผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป คิดเปนรอยละ  87.96  
อยูในเกณฑ  ดี 

 
จํานวนผูเรียนท่ีผานเกณฑท่ีกําหนด จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 
ระดับชั้น 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช.1 34 29 85.29 
ปวช.2 34 30 88.24 
ปวช.3 40 36 90.00 

108 95 87.96   รวมท้ังส้ิน 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  2   รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 
หมายเหตุ แผนกเมคคาทรอนิกสไมมีนักเรียนนักศึกษาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอยางเปนระบบ 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness )    สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดจดัแผนการเรียน
วิชาโครงการ และวิชางานวจิัยและสถิติเบ้ืองตน ใหนักศึกษาในระดับช้ัน ปวช.3 และสงเสริมใหผูเรียน
ทําโครงงาน ส่ิงประดิษฐในวชิาปฏิบัติทุกรายวิชาทุกช้ันป โดยสนับสนุนใหผูเรียนไดใชความคดิและ
นําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการสรางโครงงานส่ิงประดิษฐ 

ความพยายาม  (  Attempt  )       ครู  อาจารยผูสอนในวิชาโครงการไดมีการรวมประชุม
วางแผนกําหนดแนวทางในการสอนวิชาโครงการ และมีการแนะนําผูเรียนในการสรางโครงงาน
ส่ิงประดิษฐ โดยผูสอนไดใหผูเรียนรวมกลุมและคิดโครงงานโดยมีอาจารยผูสอนประจําวิชา 
เปนผูแนะนําทําใหเกิดกระบวนการที่ทําใหผูเรียนไดคิด และมีการประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรมาใชในการสรางโครงงานส่ิงประดิษฐ 

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  จากการประเมินในการเรียนการสอนวิชาโครงการและ
วิชาปฏิบัติอ่ืนๆ ทุกระดับช้ัน  ปรากฏวาผูเรียนไดมีการจัดทําโครงงานและส่ิงประดิษฐผานตามเกณฑ
กําหนดของอาจารยผูสอนประจําวิชาท้ังหมด มีการสรางโครงงานส่ิงประดิษฐจํานวน    21  โครงงาน  
จํานวนนักศึกษาท่ีทําโครงงาน  95 คน จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด 108  คน คิดเปนรอยละ 87.97 อยูใน
เกณฑ ด ี

ผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัย 
ชิ้นงาน/โครงงาน โครงการวิชาชพี 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

ระดับชั้น 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 44 23 52.27 
ปวช. 2 36 32 88.88 
ปวช. 3 40 40 100 
รวมระดับ ปวช. 120 95 79.16 

รวมท้ังหมด 120 95 79.16 

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

 
 ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness ) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสมีการจัดการเรียนการ

สอนโดยยดึผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมและสนับสนุนใหครู  อาจารยผูสอนจัดทําแผนการสอนท่ีมุงเนน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และเพื่อพัฒนาความสามารถ  ทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การ
เขียนและการสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ความพยายาม  (  Attempt  )  ครู  อาจารยผูสอนสาขาวิชาสามัญสัมพันธไดจัดทําแผนการสอน  
และดําเนินการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และพัฒนาความสามารถทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง 
การอาน การเขียนและการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  จากการประเมินนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาเมคคาทรอ
นิกสท่ีเรียนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีผูเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง  
การอาน การเขียนและการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศของผูเรียนคิดเปนรอยละ 70.44 
ซ่ึง อยูในเกณฑ พอใช 
 

 
ผูเรียนทีม่ีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การเขียน 

และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 
ระดับชั้น 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 44 25 56.81 
ปวช. 2 36 25 69.44 
ปวช. 3 40 26 65.00 
รวมระดับ ปวช. 120 76 63.33 
ปวส. 1 - - - 
ปวส. 2 - - - 
รวมระดับ ปวส. - - - 

รวมทั้งหมด 120 76 63.33 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 4 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัตงิานวิชาชพีไดอยางเหมาะสม 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness ) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีการจดัหลักสูตร
และการเรียนการสอนดานเมคคาทรอนิกสโดยตรงใหกบัผูเรียน  ผูสอนทําการผสมผสานการเรียนการ
สอนดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรตาง ๆ นอกจากน้ันยังมอบหมายงานใหมีการนําเสนอ สืบคน  และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน  

ความพยายาม  (  Attempt  )     ครูผูสอนในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีการจัดทําแผนการ
สอนมุงเนนสมรรถนะ  นอกจากนั้นครูผูสอนทําการผสมผสานการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรตาง ๆ นอกจากนั้นยังมอบหมายงานใหมีการนําเสนอ สืบคน   และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ซ่ึงทําใหผูเรียนไดฝกฝนทําใหมีการพฒันาความสามารถ
ในการใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ( Achievement )  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม นักศึกษาไดใช
คอมพิวเตอรในการเรียนการสอนตลอดเวลา คิดเปนรอยละ 100  ซ่ึงอยูในเกณฑ ดี 

 
ผูเรียนทีม่ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน อินเทอรเนต็ การเขียนแบบ

ดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี ฯลฯ 
จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 
ระดับชั้น 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 44 34 77.27 
ปวช. 2 36 34 94.44 
ปวช. 3 40 40 100 
รวมระดับ ปวช. 120 108 90.00 
ปวส. 1 - - - 
ปวส. 2 - - - 
รวมระดับ ปวส. - - - 
รวมทั้งหมด 120 108 90.00 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness ) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดจดัโครงการ
สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกจิกรรมท่ีไดแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดานความมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน  เชน  โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได เชน  โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
เปนตน     

ความพยายาม  (  Attempt  )  มีผูเรียนไดเขารวมโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม
นักศึกษาใหม โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม และโครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  จนบรรลุวตัถุประสงคของโครงการ จนบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  ผูเรียนท่ีเขารวมโครงการแตละโครงการขางตน   
มีพฤติกรรมในเร่ืองของความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ   
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธท่ีดีคิดเปนรอยละ 100 ของผูเรียนท้ังหมดซ่ึงผานเกณฑ 

 
ผูเรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 
ระดับชั้น 

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

รวมระดับ ปวช.    

ปวส. 1 - - - 
ปวส. 2 - - - 
รวมระดับ ปวส. - - - 
รวมทั้งหมด    

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 6 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness ) สาขาวชิาเมคคาทรอนิกสไดมีการจดัการเรียน
การสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมและสนับสนนุใหครู  อาจารยผูสอนจัดทําแผนการสอนท่ีมุง
เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และเพื่อพัฒนาความสามารถ  ทักษะในวชิาชีพตลอดจนทักษะทางวชิาการ
อยางสูงสุด  และยังทําการสงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน 

ความพยายาม  (  Attempt  )       ครู  อาจารยผูสอนไดจัดทําแผนการสอน  และดําเนินการสอน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และพัฒนาความสามารถทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะทางวิชาการตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ( Achievement )  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553  จากยอดแรกเขาจํานวน 38 คน  สําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ จํานวน xx คน คิดเปนรอย  xx.xx อยูในเกณฑ พอใช 
   

ผูสําเร็จการศึกษา ผูไมจบการศึกษา จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

ระดับชั้น 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ปวช.3 40     

รวม 40     

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 7 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี  8    รอยละของผู สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

หมายเหตุ    สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
ชั้นสงู 
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ตัวบงชี้ท่ี  9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness ) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดจัดทําแบบประเมิน
ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3  ปการศกึษา 2553   และไดมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.3  
ซ่ึงเปนระดับช้ันท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 

ความพยายาม  (  Attempt  )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดดําเนนิการจัดทําแบบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3  และทําการทดสอบแบบประเมินมาตรฐานเสร็จส้ินสมบูรณแลว 

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  จากการใชแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 
ปรากฏวาในระดับปวช.3 ผูเรียนผานเกณฑประเมินรอยละ 85.7 ของผูเรียนท้ังหมด ซ่ึง อยูในเกณฑ ด ี
 

ผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพีเทียบกับผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชพี 

จํานวน
นักศึกษา
ท้ังหมด 

ระดับชั้น 

จํานวน รอยละ 
ปวช.3 40 35 40 30 85.7 

รวม 40 35 40 30 85.7 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 9 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี  10   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

หมายเหตุ   แผนกเมคคาทรอนิกสยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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ตัวบงชี้ท่ี  11   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน  1  ป 

 
หมายเหตุ    แผนกวิชาเมคคาทรอนิกสยังไมมีผู สําเ ร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถาน

ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป เนื่องจากเปนปการศึกษา
แรก ท่ีจบการศึกษา 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี  12   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

              ของผูสําเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ   แผนกวิชาเมคคาทรอนิกสยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถาน

ประกอบการ/ประกอบอาชพีอิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป เนื่องจากเปนปการศึกษา
แรกท่ีจบการศึกษา 

               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 23 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 สาขาวิชา  เมคคาทรอนิกส  ปการศึกษา 2553 
 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ 
ใช ปร

ับป
รุง

 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตาม
ช้ันป 

87.96  

   

ตัวบงช้ีท่ี 2   รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนรู 

- - - -  

ตัวบงช้ีท่ี 3   รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกต
ห ลักการทางวิทยาศาสตร  และ
คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

79.16 

 
 

   

  

ตัวบงช้ีท่ี 4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการ
ส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การ
เขียน และการสนทนา ท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 

 
 

63.33 

  
 

  

  

ตัวบงช้ีท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน
การศึกษาคนคว าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 
 

90 

 
 

 

   

ตัวบงช้ีท่ี 6   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี 

  
 

 

   

ตัวบงช้ีท่ี 7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
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ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ 
ใช ปร

ับป
รุง

 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ตัวบงช้ีท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
85. 7 

 
 

   

ตัวบงช้ีท่ี  10   รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ตัวบงช้ีท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ตัวบงช้ีท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
 ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดจดัประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันท้ังครูผูสอน 
ผูเรียน โดยมุงเนนศึกษาขอกําหนดและกรอบของหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ไดประกาศใช คือ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546  
และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันตาง ๆ นอกจากนัน้ไดมีการรวมประชุมปรับแผนการเรียนใหมท้ังหมด 
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะในรายวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสมกบัสาขางานท่ีผูเรียนเปนผูเลือก 
  

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดดําเนินการตามหลักสูตรอันเดิม ท่ีสถานศึกษาไดอนุมัติ
ใหใช 
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 2  มีดังนี้ 
 
ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะบูรณาการป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3D 

126,400 วิทยาลัยเทคนคิ
เชียงใหม สาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

ตัวบงชี้ท่ี 13  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
        ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดเห็นความสําคัญของการ
ใชหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ในการนํามาใชจดัการเรียนการสอนโดยเปนการเนนดานการฝกทักษะ
การปฏิบัติ  เพื่อเปนการเพิม่ขีดความสามารถในทักษะดานการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา ซ่ึงเปนการ
เรียนการสอนท่ีรวมมือกับสถานประการตางๆ 
       ความพยายาม (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดนําเอาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546 )  ของกระทรวงศึกษาธิการ มาใหจัดการเรียนการสอน และยัง
ไดมีการสงเสริมใหครู-อาจารยผูสอนมีการทําแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะในแตละรายวิชาเพื่อเปน
การพัฒนาหลักสูตร 
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       การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดใชหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ
ของกระทรวงศึกษาธิการ นาํมาใชในการจัดการเรียนการสอน  ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่ง  

ตารางแสดงการดําเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

สถานะของการดําเนินการ 
ลําดับท่ี สาขางาน 

พัฒนาแลว ยังไมไดพัฒนา 
ผูรับผิดชอบ 

1 เมคคาทรอนิกส   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
2     
3     
4     
5     

 
 ดังนั้นจํานวนสาขางานท่ีไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะแลว 
 คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 13 อยูในระดับ   ดี    พอใช                ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

        ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดเห็นความสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอน  โดยสงเสริมใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรมหรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
        ความพยายาม (Attempt)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมอบหมายใหคณะครูอาจารยเขารวมอบรม
ตามโครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามท่ีสถานศึกษาไดจัดใหมีการอบรมข้ึน  และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดใหมีโครงการทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี การทําโครงการเรียนเปนช้ินงาน 
        การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) จากการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด  
จึงทําใหครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนไปสู
มาตรฐานคุณภาพรวมทั้งจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี และไดสงเสริมรายวิชาปฏิบัติใหนักศึกษา
จัดทําโครงงานเปนช้ินงาน  
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 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพของการจัดการเรียนรู โดยไดพจิารณา
จาก 

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

2. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ซ่ึงผลการประเมินสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส สามารถปฏิบัติไดท้ังหมด 4 ขอ และมีแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการรอยละ 60  ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด  
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 14  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 15  ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

ความตระหนกัถึงความสําคญั (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดคํานึงถึงมาตรฐาน
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ
การสอนของผูสอนในดานตาง ๆ อาทิ ความรู ความสามารถในรายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการ
ถายทอดและเทคนิคการสอน การใชส่ือการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

         ความพยายาม (Attempt)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีการสนับสนุนใหผูสอนไดรับการอบรม
ในเร่ือง หลักการสอน เทคนิคการสอน การสรางและใชส่ือการสอน เทคนิคการถายทอด การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนใหมีการจัดเตรียมส่ือการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การจดัการเรียนการสอน 
การสืบคนขอมูลผานอินเทอรเน็ต 

         การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน พบวาสาขาวิชาฯ ยังขาดส่ือการเรียนท่ีทันสมัย บางวิชาขาด
วัสดุฝก อุปกรณของจริงท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงไมเพียงพอ ทําใหมีผลกระทบตอความพึง
พอใจของผูเรียน  
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ลําดับท่ี ชื่อครูผูสอน รายวิชาท่ีประเมิน ผลการประเมิน 
1. นายสาคร   แสนคําดี -โครงการ 

-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
 -การควบคุมนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
-ฝกงาน 

4.23 

2. นายประสงค  วงศแกว นิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน 
-นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
-วงจรไฟฟา 
-เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 

4.16 

3. นายวิธวินห  กันภัย -นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
-นิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน 
 

4.29 

 
ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในดานตาง ๆ เชน ความรู 

ความสามารถในรายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใชส่ือการ
สอน การวัดและประเมินผล ดังนั้นจํานวนสาขางาน   มีคาเฉล่ีย  4.23 ของสาขางานท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 15 อยูในระดับ     ดี     พอใช   ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 16  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน

การสอนอยางเหมาะสม 
ความตระหนกั ( Awareness ) ตามท่ีสถานศึกษาข้ึนสังกัดกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีฝกทักษะวิชาชีพอยูแลวนั้น  สถานศึกษาตระหนักถึงงบประมาณใน
การจัดซ้ือวัสดฝุกใหเพยีงพอกับจํานวนนกัศึกษาในแตละสาขาวิชา 
        ความพยายาม  ( Attempt )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ
ในการจดัซ้ือวสัดุฝกรวมกับฝายวางแผนและพัฒนา ซ่ึงในแตละปงบประมาณสาขาฯ ตาง ๆ ไดรับการ
จัดสรรประมาณแตละสาขาวชิาฯ ใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาในแตละสาขาวิชา 
    การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ 
วัสดุฝกคิดเปนรอยละ 2.132 ของงบดําเนินการท้ังหมดของสถานศึกษา ซ่ึงไมเพียงพอตอการใชจัดซ้ือ
วัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  อยูในเกณฑ ปรับปรุง 
 

 สาขาวิชา เมคคาทรอนิกสไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 116,650 บาท  
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ตัวบงชี้ท่ี 17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness ) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการจัดการเรียน
การสอนวิชาตาง ๆ เกี่ยวกบัการเขียนโปรแกรมใหกับผูเรียนโดยมีหองคอมพิวเตอรของแผนกท่ีใหใน
การเรียนการสอนและมีอาจารยผูดูแลประจําหองและมีการบํารุงรักษาโดยตลอด 

ความพยายาม  (  Attempt  )       ครูผูสอนในแผนกท่ีไดสอนและมีการดูแลรักษาและปรับปรุง 
พัฒนาหองเรียนและเคร่ืองคอมพิวเตอรตลอดเพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรและหองเรียนอยูในสภาพท่ี
สมบรูณพรอมใชในการเรียนการสอนตลอด และจัดใหมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาอยางครบถวนทุกคน 

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  จํานวนคอมพวิเตอรท่ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ
สาขาวิชาฯ ท่ีใชในการจดัการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร  มีจํานวนทีเ่พียงพอตอจํานวนผูเรียน 
โดย นักศึกษาของสาขาวิชามีคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนใชจํานวน 1 เคร่ืองตอ 1 คน ท้ังท่ี
สถานศึกษาจดัเตรียมใหและนักศึกษาจัดหามาเอง ในการเรียนการสอนในแตละคร้ัง ซ่ึงอยูในเกณฑ
ระดับ ด ี

จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอร ในแตละคร้ังของการเรียนในรายวชิาท่ีใชคอมพิวเตอร 
(ผูเรียน : คอมพิวเตอร)   1 : 1 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 17  อยูในระดับ            ดี       พอใช      ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัตกิาร 

โรงฝกงาน พืน้ท่ีฝกปฏบิัตงิานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness ) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาหองเรียนหองปฏิบัติการ เพื่อใหมีหองเรียนหองปฏิบัติการ เคร่ืองมือ อุปกรณและแสงสวาง 
เหมาะสมกับวชิาและผูเรียน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ความพยายาม  (  Attempt  )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดจัดสราง ปรับปรุงหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ  ใหมีความสะอาด จัดจํานวนโตะเกาอ้ีเพียงพอกับผูเรียน มีการจดัวางอยางเปนระบบ มี
ตารางการใชหองอยางชัดเจน  รวมท้ังใหหองเรียนมีแสงสวางและส่ืออุปกรณท่ีสะดวกตอการเรียนการ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน และมีประสิทธิภาพพรอมใชในการ
ปฏิบัติงาน 

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส จัดหองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน พืน้ท่ีฝกปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน และการฝกปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนใชสอย  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 18  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี 
                            บรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  
 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness ) สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส ไดนําคอมพิวเตอรท่ี
สถานศึกษาจดัหาใหเขาสูหองเรียนหองปฏิบัติการ เพื่อใหนกัศึกษาไดใชประโยชนในการสืบคนขอมูล
ผานระบบอินเทอรเน็ต  ใหสามารถเรียนรูดวยตนเอง เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

ความพยายาม  (  Attempt  )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการจัดหาหนังสือ ตํารา วารสารท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาเขามาคนควาจากสาขาวิชาฯ  
นอกจากนั้นครูผูสอนไดมอบหมายใหนกัศึกษาสืบคนขอมูลผานอินเทอรเน็ตเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษา
เรียนรูดวยตนเองผานส่ือเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและนวัตกรรมใหม ๆ 

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมาใชบริการ
สืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก ทําใหอํานวยประโยชนตอการเรียนการสอนเปนอยาง
ยิ่ง การจัดระดบัความเหมาะสมในการจัดศูนยวทิยบริการของแผนกเมคคาทรอนิกส  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 19  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี    20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  

ความตระหนกัถึงความสําคญั (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดพิจารณาความ
เพียงพอและ/หรือความเหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของครุภัณฑและอุปกรณ เพื่อ
ตอบสนองความตองการการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสม  

         ความพยายาม (Attempt)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการดําเนนิงาน พยายามปฏิบัติและ
ความสําเร็จตามขอกําหนด โดยมีความพยายามในการจัดหาครุภัณฑและอุปกรณใหทันสมัย  

         การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดจดัระดับความเหมาะสมใน
การจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  โดยไดจดัทําแบบประเมินความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ  จาก
ครูผูสอนใหสามารถรองรับสําหรับการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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รายวิชา 

การตรวจสอบติดตามสภาพ
การใชงาน 

รายการคุรุภัณฑ 
/และอุปกรณท่ีจัดซ้ือ 

 ดี พอใช ปรับปรุง 
พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี BW-CM-02ครุภัณฑเคร่ืองกดั 

CNC 
   

นิวแมติกสและไฮดรอลิกส ชุดทดลองไฮดรอลิกสไฟฟายี่หอ 
FESTO รุน TP  601 

   

โครงการ สวางแทนเจาะตัวเล็ก    
โครงการ จิ๊กซอรมากีตา รุน 4323    
โครงการ สวางไฟฟามากีตา    
โครงการ เคร่ืองเช่ือมไฟฟาระบบดิจิตอล

อินเวอรเตอร 140A 
   

วงจรฟา เคร่ืองโปรเจคเตอร ยี่หอ 
Panasonic  นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร รุน PT-LB51SEA S/N 
SB7450261R 

   

 รวม 6 1 0 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 20  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  ( Awareness ) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส จัดหาตูเกบ็เคร่ืองมือ 
อุปกรณ และ ตรวจซอมเคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มีบัญชีเบิกจายเคร่ืองมือและ
อุปกรณ 

ความพยายาม  (  Attempt  )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดดําเนินการจัดทําตูเก็บเคร่ืองมือและ
จัดเก็บอุปกรณอยางเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ เพื่อความสะดวกในการหยิบใช และทําการตรวจ
ซอม เคร่ืองมืออุปกรณท่ีนํามาใชงานและมีบัญชีการเบิกจาย 
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การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส จัดระบบความปลอดภัยใน
การใชอุปกรณ เคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ และโรงฝกงาน มีการติดต้ังอุปกรณปองกันอัคคีภยั มี
อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน จากการพจิาณาท้ังหมด 8 ประเด็น สาขาวิชาสามารถจัดระดับความ
ปลอดภัยได 4 ประเด็น คิดเปนรอยละ 50 อยูในระดับเกณฑ ปรับปรุง 

 
การจัดระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพ สาขางาน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
เมคคาทรอนิกส    
    
    
    
    
    

รวม    
 
จากตารางพบวา  

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพดี จํานวน 0 สาขางาน คิดเปนรอยละ  0    ของสาขางานท้ังหมด 

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพพอใช จํานวน 0 สาขางาน คิดเปนรอยละ 0   ของสาขางานท้ังหมด 

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน ..... 1......สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขา
งานท้ังหมด 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 21   อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 22  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
ความตระหนักถึงความสําคัญ  ( Awareness ) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ตระหนักและเห็น

คุณคาในการจัดบุคลากรอยางมีคุณภาพ  โดยใหความสําคัญในการจัดบุคลากรตามโครงสราง  มีการ
กํากับติดตาม การดําเนินงานของบุคลากรในแผนกและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพื่อวิเคราะหปญหา การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  นําไปสูการพัฒนาบุคลากรและสาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส ยังไดมีการจัดอบรมใหกับครูอาจารยในแผนกในเร่ืองความรูตางๆอยูเสมอ 

ความพยายาม  (  Attempt  )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีการสํารวจคุณวุฒิ ประสบการณ 
ผลงาน และปริมาณงานของบุคลากรในแผนก เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพิจารณามอบหมายหนาท่ีใน
การปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามโครงสรางการบริหารงานบุคลากรในแผนก โดยมีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีตามความรูความสามารถและมีการติดตาม การดําเนินงาน  มีการประชุมช้ีแจงกอนการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ และมีการใหครูในแผนกไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา 20 ชม./
คน/ป   

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดจัดใหมีการพัฒนาความรู
ความสามารถแกบุคลากรในแผนก โดยการสํารวจความตองการและจัดสงเขารับการฝกอบรม  
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงาน   

 
ตารางการพัฒนาบุคลากร  ปการศึกษา 2553 

 

ท่ี หัวขอเร่ือง/ชื่อเรื่อง 
ระยะเวลา 
วัน/เดือน/ป 

(ชม.) 
สถานท่ี 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขารวมอบรม 

1 ฝกอบรมการซอมบํารุงชุดฝก 
MPS 

13-16/09/2553 
( 32 ช่ัวโมง ) 

สํานักพัฒนา
สมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา
กรุงเทพฯ 

2 

2 ศึกษาดูงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

06-10/09/2553 
( 40  ช่ัวโมง ) 

วิทยาลัยเทคนคิ 
หนองคาย,อุดรธานี, 
ขอนแกน,เลย 

1 

3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12-16/07/2553 
( 40  ช่ัวโมง ) 

วิทยาลัยเทคนคิ 
มวกเหล็กจ.สระบุรี 

1 
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ระยะเวลา 
ท่ี หัวขอเร่ือง/ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ป 

(ชม.) 
สถานท่ี 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขารวมอบรม 

สํานักพัฒนา
สมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา
กรุงเทพฯ 

อบรมโครงการฝกอบรม
พัฒนาหุนยนตโครงการสราง
แบบสมองกล 

4 3-7/05/2553 
( 40  ช่ัวโมง ) 

1 

5 ศึกษาดูงาน บริษัท ไทยเพรสซิเดนท
ฟูดส จํากัด ลําพูน 

20/040/2553 
( 8 ช่ัวโมง ) 

2 

6 วิทยาลัยเทคนคิลําพูน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการออกแบบและพัฒนา
หุนยนตกูภัยอาชีวศึกษา 

 

1 5-7/07/2553 
( 40  ช่ัวโมง ) 

 
ดังนั้นบุคลากรไดพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบคิดเปนจํานวน  3 คน 
 คิดเปนรอยละ 100 ของบุคลากรท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 22  อยูในระดับ                            ดี     พอใช    ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 23  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

สาขางาน 
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เมคคาทรอนิกส - 
 - 
 - 
 - 
 - 

รวมท้ังส้ิน 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี  23 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

- 

หมายเหตุ     สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสยังไมมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  



 35 

ตัวบงชี้ท่ี 24  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

 
ความตระหนักถึงความสําคัญ  ( Awareness ) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการประสานให

ความรวมมือกับสถานศึกษาเปนอยางดีมาตลอด มีการแตงต้ังอาจารยนิเทศการฝกวิชาชีพของนักศึกษา 
ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะ ความรูความสามารถนําไป
ประกอบอาชีพอยางยังยืน 
 ความพยายาม  (  Attempt  )  หัวหนางานและครูอาจารยท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีไดออกไป
ติดตอประสานงานและนิเทศนักศึกษาท้ังในระบบปกติ ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเปน
อยางดี  

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ( Achievement )  ไดมีสถานประกอบการใหความรวมมือติดตอ
ประสานงานกับสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ท้ังในระบบปกติเปนอยางดี โดยภาพรวม สาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส ไดมีการจัดความรวมมือและติดตอประสานงานกับสถานประกอบการจํานวน 13 แหงในป
การศึกษา 2553  

 
 

ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 
 

ท่ี สาขางาน 
จํานวนนักศึกษา

ฝกปฏิบตั ิ
ชื่อสถานประกอบการ 

จังหวัด
ท่ีตั้ง 

1 เมคคาทรอนิกส 8 บริษัท นอรเทิรนเทคโนโลยี จํากัด ลําพูน 
 

2 เมคคาทรอนิกส 4 มูลนิธิโครงการหลวง  ณ.  โรงงาน
แปรรูปและผลิตภัณฑ 

เชียงใหม 
 
 

3 เมคคาทรอนิกส 2 บริษัท ธนภักดี  จํากัด เชียงใหม 
 

4 เมคคาทรอนิกส 2 บริษัท ไฮโปรแมชชีนเนอร่ี จํากัด เชียงใหม 
 

5 เมคคาทรอนิกส 2 โรงงานสันติภาพฮ่ัวเพง (1958 
จํากัด) 

เชียงใหม 
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6 เมคคาทรอนิกส 5 บริษัท เชียงใหมลิฟทอินเตอร  
จํากัด 

เชียงใหม 

7 เมคคาทรอนิกส 4 บริษัท ลีโอฟุต เชียงใหม 

8 เมคคาทรอนิกส 4 บริษัท อิจิซเทค จํากัด เชียงใหม 
9 เมคคาทรอนิกส 2 บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ลําพูน 

10 เมคคาทรอนิกส 3 บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด เชียงใหม 
เมคคาทรอนิกส 11 1 บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด 

จํากัด (กิจการเบเกอรี) สาขา 
เชียงใหม 

เชียงใหม 

เมคคาทรอนิกส 12 3 กองบิน 41 เชียงใหม 
เมคคาทรอนิกส 13 - บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดส จาํกัด 

(มหาชน) 
 

ลําพูน 

รวม 40 13 2 

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

การพัฒนาผูเรียน 

       ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีความตระหนักถึง
ความสําคัญในการท่ีจะใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณจากผูเชียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิจากภาค
ธุรกิจหรือภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงเปนสวนท่ีทําใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาทางดานความคิดเพิ่มข้ึน 
       ความพยายาม (Attempt)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการติดตอและทําหนังสือเชิญผูเช่ียวชาญ  
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจหรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูแกผูเรียนอยางนอยคร้ังละไมนอยกวา 2 
ช่ัวโมง / ปการศึกษา   

       การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)  ผูเรียนไดรับความรูจากผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒจิาก  
ภาคธุรกิจหรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูในปการศึกษา 2553 โดยมีวทิยากรจํานวน 1 คน 
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แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 
 

จํานวนช่ัวโมง หนวยงานของ
วิทยากร 

ลําดับท่ี ช่ือวิทยากร 
ท่ีใหความรู 

สาขางาน 

1 นายสาธิต  รุงสวาง 32 ช่ัวโมง ศูนยเมคคาทรอ
นิกส มหาวิทยาลัย
ราชมงคลลานนา 

เมคคาทรอนิกส 

รวมจํานวนสาขางาน 1 
 

ดังนั้น สาขางานท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญมารวมพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ช่ัวโมงตอภาคเรียนมี
จํานวน  1  สาขางาน คิดเปนรอยละ 100  ของสาขางานท้ังหมด  

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 25  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี   26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

ตารางแสดงอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชพีตอผูเรียน 

       ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีความตระหนักและให
ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนระหวางอัตราสวนของจํานวนผูเรียนตอครูผูสอนใน
ช้ันเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนในช้ันเรียนนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาตรฐาน 
       ความพยายาม (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการจัดใหมีจํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพในแตละประเภทวิชาเพียงพอกับจํานวนผูเรียนในช้ันเรียน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนในช้ันเรียนอยางเต็มท่ี 
       การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีจาํนวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ 3 คน ครูผูสอน 1 คน ตอนักเรียน 36-40 คน  
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ตารางแสดงอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชพีตอผูเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1/2553 

จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวนครูผูสอนประจําท่ีมี
คุณวุฒิทางวิชาชีพ 

สาขางาน 
อัตราสวนผูสอน : 

ผูเรียน 
เมคคาทรอนิกส 120 3 1 :  40 

 
ภาคเรียนท่ี 2/2553 

จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวนครูผูสอนประจําท่ีมี
คุณวุฒิทางวิชาชีพ 

สาขางาน 
อัตราสวนผูสอน : 

ผูเรียน 
เมคคาทรอนิกส 108 3 1 :  36 

 
ดังนั้นสาขางานท่ีมีอัตราสวนครูผูสอนคุณวุฒิทางวิชาชีพ 1 คน : ผูเรียนไมเกิน 35 คน มีจํานวน 

0  สาขางาน คิดเปนรอยละ 0  ของสาขางานท้ังหมด  
ดังนั้นผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 26 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 
        ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีความตระหนักและให
ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนระหวางอัตราสวนของจํานวนผูเรียนตอครูผูสอนใน
ช้ันเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
       ความพยายาม (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการจัดใหมีจํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพเพียงพอกับจํานวนผูเรียนในช้ันเรียนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในช้ันเรียนอยางเต็มท่ี 
       การบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achievement) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีจํานวนครูผูสอนเพียงพอกับ
จํานวนของผูเรียนในแตละประเภทวิชา ซ่ึงในปการศึกษา 2553  คิดเปนอัตราสวนจํานวนผูเรียนตอ
จํานวนครู-อาจารย โดยรวมแลวจํานวนผูเรียนประมาณ 36-40 คนตอครูผูสอน 1 คน ซ่ึงอยูในเกณฑ  
ปรับปรุง 
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ภาคเรียนท่ี 1/2553 

จํานวนผูสอน จํานวนผูเรียน สาขางานเมคคาทรอนิกส อัตราสวนผูสอนตอผูเรียน 

ปวช. 120 3 1 :  40 
120 3 1 :  40 

รวม 

 
ภาคเรียนท่ี 2/2553 

จํานวนผูสอน จํานวนผูเรียน สาขางานเมคคาทรอนิกส อัตราสวนผูสอนตอผูเรียน 

ปวช. 108 3 1 :  36 
108 3 1 :  36 

รวม 

 
ดังนั้นสาขางานท่ีมีอัตราสวนครูผูสอน 1 คน : ผูเรียนไมเกิน 35 คน มีจํานวน 0  สาขางาน คิด

เปนรอยละ 0  ของสาขางานท้ังหมด  
ดังนั้นผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 26 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ปการศึกษา 2553 
 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปร
บัป

รุง
 ผูรับผดิ

ชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี  13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 100      

ตัวบงช้ีท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 60      

ตัวบงช้ีท่ี 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน 

4.23     

ตัวบงช้ีท่ี 16 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุ
ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

2.132     

ตัวบงช้ีท่ี 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

1:1     

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

2     

ตัวบงช้ีท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ
ใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
และเกิดประโยชนสูงสุด 

1     

ตัวบงช้ีท่ี 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และ
อุปกรณ 

5     

ตัวบงช้ีท่ี 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน 

4     

ตัวบงช้ีท่ี 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

100     

ตัวบงช้ีท่ี 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
0 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี ้

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 

ผูรับผดิ
ชอบ 

13     ตัวบงช้ีท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ 

32     ตัวบงช้ีท่ี 25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

1:36     ตัวบงช้ีท่ี  26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒดิาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

1:36     ตัวบงช้ีท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 ความตระหนกั (Awareness)  
   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีการประชุมครูผูสอนของแผนกวิชาเพื่อสรุปผลการ
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีผานมาตลอดป เพื่อหาทางแกปญหาเกี่ยวกับหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 
ปญหาเกี่ยวกับผูเรียนท่ีออกกลางคันในแตละภาคเรียน ความต้ังใจในการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน ได
จัดใหมีการปฐมนิเทศ ผูเรียนท่ีเขาศึกษาในระดับ ปวช. ช้ันปท่ี 1 เพื่อแนะนําใหรูจักอาจารยท่ีปรึกษา 
รูจักบุคลากรทางการศึกษา และแผนกวิชา นอกจากนั้นในวนัเปดภาคเรียนไดจดัใหมีการประชุม
ครูผูสอน และผูเรียนของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส ท้ังหมด เพื่อช้ีแจงเกีย่วกับปฏิทินการจัดกจิกรรม
เสริมหลักสูตร ตลอดท้ังระเบียบ วิธีการประเมินผลการรวมกิจกรรมของผูเรียน 
 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ เปนโครงการ
รวมกับงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาของวทิยาลัยฯ  เชน โครงการตรวจสุขภาพ และสารเสพติดใหกับ
ผูเรียนทุกคน โครงการกีฬาภายในตอตานส่ิงเสพติด โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  โครงการเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 3  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. โครงการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

2. โครงการแหเทียนพรรณษา  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

3. โครงการกีฬาภายใน  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

4. โครงการเขาคายคุณธรรม  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

5. โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 
สิงหาคม 2553 

 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

6. โครงการเรียนปรับพื้นฐาน  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
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7. โครงการปฐมนิเทศ  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

8. โครงการปจฉิมนิเทศ  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

9. โครงการเขาคายลูกเสือ  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

ตัวบงชี้ท่ี 28  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 

      ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีความตระหนักและให
ความสําคัญในการจัดการใหผูเรียนไดพบกับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหผูเรียนสามารถปรึกษาปญหากับ 
อาจารยท่ีปรึกษาไดซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือผูเรียนใหสามารถเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
       ความพยายาม (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีการจัดการใหผูเรียนไดพบกับอาจารยท่ี
ปรึกษาในคาบกิจกรรมโดยใหผูเรียนเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาสัปดาหละ 1 คร้ัง เพื่อใหผูเรียนไดสามารถ
ปรึกษาปญหากับ อาจารยท่ีปรึกษาไดซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือผูเรียนใหสามารถเรียนไดอยางมี
คุณภาพ 
       การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีการจัดการใหผูเรียนไดพบกับ
อาจารยท่ีปรึกษาในคาบกิจกรรมโดยใหผูเรียนเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาสัปดาหละ 1 คร้ัง  
 

บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขางาน/ช้ัน อาจารยท่ีปรึกษา จํานวนคร้ัง Home Room/ป 
เมคคาทรอนิกส/ ปวช.1 นางวันเพ็ญ  สุมนา 25 
เมคคาทรอนิกส/ ปวช.2 นายสาคร  แสนคําด ี 26 
เมคคาทรอนิกส/ ปวช.3 นายประสงค  วงศแกว 28 

เฉล่ีย 26.33 
 
ดังนัน้  จํานวนคร้ังท่ีนักเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษาตอป  เฉล่ีย........... 26.33........คร้ัง 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 28 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี   29  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

       ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีความตระหนักและให
ความสําคัญถึงเร่ืองการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนเพื่อท่ีจะไดทําใหผูเรียนไมหลงผิดและสามารถอยู
ในสังคมไดอยางเปนดี 
       ความพยายาม (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับ
ผูเรียนในทุกระดับช้ันป 
       การบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ในปการศึกษา 2553 ไดมีการจัดบริการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียนเปนจํานวน 1 คร้ัง โดยมีผูเรียนท่ีไดรับการตรวจเปนจํานวนรอยละ 81.66 ของผูเรียน
ท้ังหมด 
 

จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ จํานวนครั้งของการจัดบริการ 
ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

สาขางาน 
จํานวน (คน) รอยละ 

เมคคาทรอนิกส 1 98 81.66 

รวมท้ังส้ิน 1 98 81.66 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 29  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี   30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

       ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีความตระหนักและให
ความสําคัญถึงจํานวนผูเรียนท่ีออกกลางคัน และพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือเทียบกับจํานวน
นักศึกษาแรกเขาท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2553 
       ความพยายาม (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีการตรวจสอบจํานวนผูเรียนท่ีออก
กลางคัน และพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือเทียบกับจํานวนนักศึกษาแรกเขาท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2553 
       การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) ในปการศึกษา 2553 ไดมีจํานวนผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือ
เทียบกับผูเรียนแรกเขาในระดับ ปวช.  ทุกช้ันปท้ังหมดคิดเปนจํานวนรอยละ 10 ของผูเรียน 
แรกเขาท้ังหมด  
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จํานวนผูเรียนท่ี
ออกกลางคัน 

ลําดับท่ี ระดับชั้น จํานวนผูเรียนแรกเขา 
รอยละท่ีออกกลางคัน
เม่ือเทียบกับแรกเขา 

1 ปวช.1 44 10 22.7 
2 ปวช.2 36 2 5.5 
3 ปวช.3 40 0 0 
4 ปวส.1 - - - 
5 ปวส.2 - - - 

เฉล่ีย 10.00 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 30  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 31 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

         ความตระหนักถึงความสําคัญ  (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนานักศึกษาท้ังดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ อยางเปนระบบมีการวางแผนงานดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดเขาใจสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน
และไดพัฒนาขึ้นตามลําดับ 
       ความพยายาม  (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ท้ังดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธอยาง
เปนระบบมีการวางแผนงานดําเนินกิจกรรมตางๆ  แสดงขอมูลหลักฐานรายงานประเมินความกาวหนา
และไดปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพการดําเนินใหดีข้ึน 
       การบรรลุผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาทั้งดานกิจกรรมสงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ และกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ครบท้ัง 3 ประเภทกิจกรรม  
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แบบสรุปกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คณุธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชพี 
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ปการศึกษา 2553 

การจัดกิจกรรม 

สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมท่ีดี

งาม 

สงเสริมบุคลิกภาพ
และ 

สาขางาน 
สงเสริมวิชาการ 

มนุษยสัมพันธ 

รวม
จํานวน
กิจกรรม 

-พัฒนาคุณภาพชีวิต ณ 
ศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระ
เกียรติ  

เมคคาทรอนิกส -ปรับพ้ืนฐานความรู
นักศึกษาใหม 

-โครงการกีฬาภายใน 
-ปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาใหม -วันวิชาการและ

เทคโนโลยี 
-การประเมิน
โครงการ สัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ 

-พิธีไหวครูพิธีบวงสรวง
และพิธีไหวครูชาง 

-ปจฉิมนิเทศนกัเรียน 
นักศึกษาจบ 
 

9 

-จุดเทียนชัยถวายพระพร 

รวม 3 3 3 9 

ดังนั้น สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ประเภท 
 จํานวน ............1........... สาขางาน คิดเปนรอยละ ....100......... ของสาขางานท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 31  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี   32 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ความตระหนกัถึงความสําคญั  (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดตระหนักและเหน็ถึง
ความสําคัญของการจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี  และทํานบํุารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหกับผูเรียน    

ความพยายาม  (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี และทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม อยางเปนระบบมีการวางแผนงาน
ดําเนินกิจกรรมตางๆ  แสดงขอมูลหลักฐานรายงานประเมินความกาวหนาและไดปรับปรุงแกไขพัฒนา
คุณภาพการดําเนินใหดีข้ึน 

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสมีการจดักิจกรรมท่ีสงเสริมการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครบท้ัง 2 ประเภทกจิกรรม  
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ตารางแสดงการจัดกิจกรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สาขางาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริม

อนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

-พิธีไหวครูพิธีบวงสรวงและพิธีไหวครูชาง -เมคคาทรอนิกส 
-จุดเทียนชัยถวายพระพร 
-แหเทียนพรรษา 

ปรับปรุงศาลาวัดศรีเกิด 

รวม 3 1 
 

ดังนั้นสาขางานท่ีไดจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท้ัง 2 ประเภทกิจกรรมมี
จํานวน ...........1.......... สาขางาน คิดเปนรอยละ ....100.......... ของสาขางานท้ังหมด  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 32 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ปการศึกษา  2553 

ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี ้

ดี 

พอ
ใช
 

ปร
บัป

รุง
 ผูรับผดิ

ชอบ 

26.33     ตัวบงช้ีท่ี 28  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ี
ปรึกษา 

90.7     ตัวบงช้ีท่ี 29  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน 

9.4     ตัวบงช้ีท่ี 30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเขา 

 
9 

 
 

   ตัวบงช้ีท่ี 31  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  

 
4 

 
 

   ตัวบงช้ีท่ี 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุ 
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มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชพีสูสังคม 
 

ความตระหนัก (Awareness) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดรับมอบหมายภาระงานท่ีเปน
นโยบายและพันธกิจ  ท่ี สํา คัญประการหนึ่ งของ   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ในเร่ืองของการใหบริการฝกอาชีพตาง ๆ ใหกับ
ชุมชนในทองถ่ิน ซ่ึงสาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีการประชุมและมอบหมายใหครูผูสอน และผูเรียนได
ปฏิบัติภารกิจดังกลาวมาอยางตอเนื่อง โดยเนนใหมีความเขาใจในวัตถุประสงค และวิธีดําเนินการของ
โครงการท่ีใหบริการชุมชน เชน โครงการอาชีวบริการ โครงการ 108 อาชีพ โครงการอาชีวรวมดวยชวย
ประชาชน  สอนหลักสูตรระยะส้ัน เปนตน  

การดําเนินการ (Attempt)  ตลอดปการศึกษา 2553 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดดําเนินการ
ใหบริการวิชาชีพสูชุมชนในทองถ่ินตาง ๆ โดยเปดสอนหลักสูตรระยะส้ัน มีการมอบหมายใหครูผูสอน 
และผูเรียน ไดดําเนนิการรวมกัน โดยจัดกิจกรรมการใหบริการท้ังการฝกอาชีพ เชน การฝกอบรมวิชา
นิวแมติกสเบ้ืองตน และวิชา นิวแมติกสไฟฟา 
   
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี   4   มีดังนี ้

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 
1. โครงการจัดสอนหลักสูตรระยะส้ัน 

วิชานิวแมติกสเบ้ืองตน 
9,300 นายประสงค  วงศแกว 

2. โครงการจัดสอนหลักสูตรระยะส้ัน
วิชา นิวแมติกสไฟฟา 

9,300 นายวิธวินห  กันภัย 

3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

ตัวบงชี้ 33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

 

        ความตระหนักถึงความสําคัญ  (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสตระหนักถึง
ความสําคัญในการใหการชวยเหลือชุมชนในการจัดทําสรางและพัฒนาเว็บไซต เพ่ือสงเสริมความรูใน
การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจดานเมคคาทรอนิกส 
        ความพยายาม  (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดจัดทําโครงการฝกอบรมใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  

  การบรรลุผล สัมฤทธ์ิ  ( Achievement )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดจัดกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนเปนจํานวน 2 กิจกรรม/โครงการในปการศึกษา 2553 

  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนนิการ 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชพี 
ระดับ 
ปวช. 

ระดับ 
ปวส. 

1 โครงการจัดสอนหลักสูตรระยะส้ัน วิชานวิแมตกิสเบ้ืองตน 25 - 
2 โครงการจัดสอนหลักสูตรระยะส้ันวิชา นวิแมตกิสไฟฟา 25 - 

 
ดังนั้น สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริม

ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ในระดับ ปวช.จํานวน ............2........... โครงการ/กิจกรรม 

สาขาวิชา..............-..............ไดจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูใน
การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ในระดับ ปวส.จํานวน ........-............... โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 33  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ตองบดําเนินการ 

ความตระหนักถึงความสําคัญ  (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสตระหนักถึงความสําคัญ
ในเร่ืองของงบประมาณท่ีใชในการสงเสริม การใหการชวยเหลือชุมชนในการจัดทําโครงการฝกอบรม
อาชีพระยะส้ันและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
        ความพยายาม  (Attempt)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดจัดสรรงบประมาณอยางเปนหมวดหมู
ในการจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ันโครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
อยางเพียงพอในการดําเนินการ 

   การบรรลุผล สัมฤทธ์ิ  ( Achievement )  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีงบประมาณในการใช
จัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนโดยนักศึกษาท่ีรับผิดชอบงาน
กิจกรรมจะทําการรวบรวมเงินจากนักเรียน และการรับบริจาค เพื่อทํากิจกรรมตางๆ  

-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากบั.................... ?...................บาท 

-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ............... ?.................บาท 
-  งบประมาณท่ีใชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการฯ เทากับ 18,600 บาท คิดเปนรอยละ.......?........ 
 ผลการดําเนินงาน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสไดใชงบประมาณจริงในการดําเนินการโครงการ 
กิจกรรม เปนจํานวนเงิน 18,600 บาท  
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 4  สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ปการศึกษา 2553 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี ้

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 

ผูรับผดิ
ชอบ 

 
2 

   
 

 ตัวบงช้ีท่ี 33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

    
 

 ตัวบงช้ีท่ี 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 
 ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส  จัดใหมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการของครูผูสอนของ
แผนกวิชา โดยเนนย้ําใหครูผูสอนไดชวยกันกระตุน สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนทุกระดับช้ันทุกช้ันป 
ไดมีโอกาสนําความรู และทักษะทางดานเมคคาทรอนิกส ทุกรายวิชา มาประยุกตหรือสรางนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน ตาง ๆ ไมจําเพาะเฉพาะรายวิชาโครงการ (Project) เพียงวิชาเดยีว  
 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส เสนอแนะใหครูผูสอนจัดทําแผนการจดัการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา สอดแทรกการฝกทักษะใหกับผูเรียนไดสามารถปฏิบัติงานในการสรางนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน ท่ีเหมาะสมเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน แตละกลุม
สงเสริม และสนับสนุน ใหครูผูสอน และผูเรียน มีโอกาสเผยแพรผลงานไดในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
เชน การประกวดส่ิงประดษิฐของคนรุนใหม งานนิทรรศการอุตสาหกรรมตาง ๆ ท้ังระดับภาค และ
ระดับชาติ เปนตน 
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 5  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
 
ตัวบงชี้ท่ี    35  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัยและโครงงาน 

ความตระหนักถึงความสําคัญ  (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการสนับสนุนให
ครู-อาจารยจัดทําส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรม งานวิจัยช้ันเรียนและผลงานทางวิชาการตางๆและไดมีการ
จัดวิชาโครงการในนักเรียนไดเรียนจัดทําส่ิงประดิษฐ 

ความพยายาม  (Attempt)  ผูสอนและ ผูเรียนไดทําส่ิงประดิษฐ งานวิจัยช้ันเรียน หรือผลงาน
ทางวิชาการท่ีทําใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและการพัฒนาชุมชน ทองถ่ินและประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

การบรรลุผล สัมฤทธิ์  ( Achievement )  จากการสงเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐและโครงงานตางๆ สงผลใหสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏผลงานส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัยช้ันเรียน หรือผลงานทางวิชาการท่ีทําใหเกิดประโยชนในการเรียน การสอน 

 
ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน  หรือวิจัยสถาบัน 

 

ท่ี สาขางาน ชื่อผลงานวิจัย ระดับ ปวช.  
1 เมคคาทรอนิกส การแกไขปญหานักศึกษาไมปฏิบัติการ

ทดลองในวิชานิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
 

  การแกไขปญหานักศึกษาปฏิบัติงานชาใน
วิชานวิแมตกิสและไฮดรอลิกส 

 

  การศึกษาพฤตกิรรมของนักศึกษาช้ันปวช
ปท่ี1 แผนกเมคคาทรอนิกสท่ีไมสง
การบานวิชาวงจรไฟฟา 

 

  เคร่ืองประทับตราช้ินงาน  
  เคร่ืองคัดแยกช้ินงาน  
  โรงจอดรถแบบปุมกด  
  เคร่ืองเปด-ปดประตูอัตโนมัติ  
  เคร่ืองกันรถอัตโนมัติ  
  ตะกรากระดาษหนังสือพิมพ  
  โคมไฟกลองกระดาษ  
  ของเลนเด็ก  
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ท่ี สาขางาน ชื่อผลงานวิจัย ระดับ ปวช.  

  เทียนหอมแฟนซีไลยุง  

  สบูสมุนไพร  

  เคร่ืองค้ันน้ํามะนาว  

  เคร่ืองจําลองสวาน  

  เคร่ืองปมสบู  

  แขนกลหยิบช้ินงาน  

  ระบบเรียนรูออนไลน  

  เคร่ืองคัดแยกช้ินงาน 2   

  ไฟหมุนแบบไมใชมอเตอร  

  หุนยนตรถถังสอดแนม  

   เคร่ืองปอนช้ินงาน 

  
ดังนั้น สาขางานท่ีไดดําเนินการจัดทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีเปน

ประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และ
ประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวช. อยางนอย 2 เร่ือง/ปการศึกษา 
 มีจํานวน ..........23........ เร่ือง.......23....ช้ิน 

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

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี  35  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 36  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

ความตระหนักถึงความสําคัญ  (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการสนับสนุนให
ครู-อาจารยจัดทําส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรม งานวิจัยช้ันเรียนและผลงานทางวิชาการตางๆ และ
สนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ 

ความพยายาม  (Attempt)  ผูสอนและ ผูเรียนไดทําส่ิงประดิษฐ งานวิจัยช้ันเรียน หรือผลงาน
ทางวิชาการท่ีทําใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและการพัฒนาชุมชน ทองถ่ินและประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ ไดนํา
ผลงานโครงการการข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต ไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก 

การบรรลุผล สัมฤทธิ์  ( Achievement )  จากการสงเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐและโครงงานตางๆ สงผลใหสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ปรากฏผลงานส่ิงประดิษฐ งานวิจัย
ช้ันเรียน หรือผลงานทางวิชาการท่ีทําใหเกิดประโยชนในการเรียน  

 
การเผยแพร ระดับชั้น แหลง

งบประมาณ 
รางวัลท่ี
ไดรับ 

ชื่อนวัตกรรม งบประมาณ 
ทองถ่ิน จังหวัด ประเทศ ไมมี ปวช ปวส. 

หมาย
เหตุ 

    30,000   วิทยาลัย รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

หุนยนตแขนกล
อุตสาหกรรม 

 

           
           
           
           

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี  36  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 37  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ  

ความตระหนักถึงความสําคัญ  (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการสนับสนุนให
ครู-อาจารยศึกษาเรียนรูวิธีการเขียนโครงการ ส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรม งานวิจัยในช้ันเรียนและ
ผลงานทางวิชาการตางๆ ตลอดจนการจัดหาแหลงทุนสําหรับทําโครงการ งานวิจัยฯ 

ความพยายาม  (Attempt)  ผูสอนและ ผูเรียนไดมีการจัดหางบประมาณท่ีใชจัดทําส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัยช้ันเรียน หรือผลงานทางวิชาการท่ีทําใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนา
วิชาชีพและการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและประเทศซ่ึงนําไปสู
การแขงขันระดับชาติ 

การบรรลุผล สัมฤทธ์ิ  ( Achievement )  จากการสงเสริมและสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐตางๆ ของสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดรับทุนวิจยัจํานวน 30,000 บาท  
 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากบั........................................บาท 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ.................................บาท 
-  งบลงทุนท่ีสถานศึกษาไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืน เทากับ………..บาท 
-  งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน  
    เทากับ 30,000  บาท         คิดเปนรอยละ..………………… 
 

ผลการดําเนินงาน สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ไดใชงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เปนจํานวน 30,000  บาท คิดเปนรอยละ..................ตอ
งบประมาณท้ังหมด  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 37 อยูในระดับ    ดี              พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 38  จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงาน 

ความตระหนกัถึงความสําคญั  (Awareness)        สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส กําหนดนโยบาย 
เผยแพรผลงานวิจยัส่ิงประดษิฐและนวัตกรรม ซ่ึงคิดคนและประดิษฐ โดยคณาจารย นักศึกษา สูชุมชน 
ทองถ่ิน ทางส่ือส่ิงพิมพและ Internet รวมท้ังการเผยแพรเอกสารส่ิงพิมพสูหองสมุดของสถานศึกษา 
 ความพยายาม  (Attempt)            สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีความพยายามท่ีจะนําส่ิงประดิษฐ 
นวัตกรรม โครงงาน ซ่ึงคิดและประดิษฐโดยคณาจารย   นักศึกษาของสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส นําไป
เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการจัดนิทรรศการท้ังภายในและภายนอก สถานศึกษา 
 การบรรลุผล สัมฤทธ์ิ  ( Achievement )  จากนโยบายสงเสริมสนับสนุนการทําส่ิงประดิษฐ
นวัตกรรมและงานวิจัย  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส จึงไดนําส่ิงประดษิฐ นวัตกรรม โครงงาน ซ่ึงคิดและ
ประดิษฐโดยคณาจารย หรือนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  นําไปเผยแพรจํานวน 1 คร้ัง
และ 1 ชองทาง  
 

การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัย และโครงงาน 
 

ประเภท ลักษณะการ
เผยแพร สาขางาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน 

จํานวนคร้ัง
ของการ
เผยแพร 

     การประกวด 1 

       
       

รวม 1 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 38  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 5 สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ปการศึกษา 2553 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี้ 

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 

ผูรับผิด
ชอบ 

21     ตัวบงช้ีท่ี 35 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและ
โครงงาน 
ตัวบงช้ีท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ 

 
4 

 

 
 

 
 

 
 

   

 
  

 
 

 ตัวบงช้ีท่ี 37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง 
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานตองบดําเนินการ 

 
1 

   
 

 ตัวบงช้ีท่ี 38 จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน 
 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  6   ภาวะผูนําและการจัดการ 

 
 ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขาวิชา เมคคาทรอนิกสมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม โดยบุคลากรทุกคนไมวาจะ
เปนขาราชการประจํา ครูจางสอน ผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ โดยมีการจัดแผนภมิูการ
บริหารงานภายในแผนกวิชา แบงภาระงานใหทุกคนไดรับผิดชอบ ซ่ึงการบริหารและการจดัการของ
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกสจะเปนไปตามแนวทางและนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม โดยมี
แผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยฯ เปนกรอบของการดําเนินงาน 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส จดัใหมีการประชุม สัมมนา เพื่อปรึกษาหารือ แกปญหาที่
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณดานวัสดุฝก ภาระงานท่ีทุกคน
รับผิดชอบตามแผนภูมิการบริหารภายในแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส มีการนําแผนปฏิบัติการประจําปขอ
วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม มาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
และแผนยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกัน
พิจารณาวางแผนในการพัฒนาครูผูสอน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มี
การตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี    6  มีดังนี ้
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
 
ตัวบงชี้ท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี

สวนรวมของประชาคมอาชวีศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

ความตระหนกัถึงความสําคญั (Awareness) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีความมุงม่ันในการจัด
การศึกษาดานวิชาชีพใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของตลาดแรงงาน 
เนนผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกันไป  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการประกอบวชิาชีพ เปนท่ี
ยอมรับของชุมชนและสถานประกอบการรวมท้ังมีการสวนรวมในการพัฒนาสังคมอยางมีความสุข ให
บุคลากรมีการพัฒนา เพิ่มพนูความรู มีทักษะและประสบการณ เพื่อนาํมาถายทอดใหแกผูเรียน รวมทั้ง
เห็นความสําคัญในความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ 
        ความพยายาม (Attempt)     สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับแผนก โดยกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดมีเปาหมายเดียวกนั มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยใหบุคลากรในแผนกไดมีสวนรวมในการจดัทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป และจัดทําเปนแผนพัฒนาสถานศึกษา กาํหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจและ 
กลยุทธของสถานศึกษา ทําใหการดาํเนินงานของแผนกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในการปฏิบัติงานจะมีการมอบหมายหนาท่ีให บุคลากรปฏิบัติงานตรงตามสายงานคุณวุฒิ
และประสบการณ 
        การบรรลุผลสัมฤทธ์ิผล  (Achievement)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีระบบบริหารจัดการ
โดยมีครู-อาจารยในแผนกมีสวนรวมในการวางแผน ทําใหมีการกระจายงานอยางเปนระบบและครู-
อาจารยทุกคนตางมีหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงนําไปสูระบบการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบได พิจารณาตามผลการดําเนนิงาน สามารถปฏิบัติได 6 ขอ  
 

ระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะ 

ดีมาก 
ปาน
กลาง 

ปรับปรุง ไมปฏิบตั ิ

1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา     
2. มีการใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนด
จุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทาง การวางแผนจัดการศึกษาของ
ตนเอง 

 
 

 

   

3. การมีสวนรวม และการใหความรวมมือของผูที่มีสวน
เก่ียวของทุกฝายในการบริหาร การตัดสินใจ  และการจัด
การศึกษา 
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4. มีการพ่ึงพาตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหาร
ตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ ดําเนินงานตามความ
พรอม และสถานการณของสถานศึกษา 

 
 

   

5. มีการประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา และ
บุคลากรภายนอกรวมทั้งการแสวงหา ความรวมมือ ความ
ชวยเหลือดานทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหม ๆ 

 
 

 

   

 

6. มีความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่
นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเน่ือง   และหลากหลาย 

    

7. มีการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ 
พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพ่ือการพัฒนาไปสูองคกร
การเรียนรู 

 
 

   

8.  
 

 

 

 
  

 
มีการตรวจสอบ และถวงดุล โดยเนนตนสังกัดกําหนด

นโยบาย และควบคุมมาตรฐาน และมีหนวยงานตรวจสอบ
คุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

คาเฉล่ียรวม     

 
ซ่ึงระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน

รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยพิจารณาตามองคประกอบ ท้ัง 8 ขอ 
พบวา สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ไดดําเนินการท้ังส้ินจํานวน 8  ขอ  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 39  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี  40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพี 

ความตระหนกัถึงความสําคญั (Awareness)       สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส ไดดําเนนิการจัดทํา
แบบประเมิน วินยั  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานวชิาชีพของครูผูสอน 
จํานวน  3  คนโดยคิดคารอยละ ครูผูสอน 
 ความพยายาม (Attempt)    ครู-อาจารยในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส จํานวน 3  คนไดตอบแบบ
ประเมิน วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดจัดระบบการดูแลบุคลากรของแผนก 
ในดาน  วินัย  คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  

การบรรลุผลสัมฤทธ์ิผล  (Achievement)        จากการตอบแบบประเมินวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพของครู-อาจารยในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส คิด
เปนคาเฉล่ีย รอยละ  100   
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จํานวนครูท่ีผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ.2548 

จํานวน
บุคลากร
ท้ังหมด 

จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับใบประกอบ

วิชาชีพครู 
สาขางาน 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

เมคคาทรอนิกส 3 3  3 
     

รวม 3 3  3 
 
1. จํานวนบุคลากรท้ังหมดของแผนกเทากับ  3 คน 
2. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตเปนครู เทากบั 3  คน คิดเปนรอยละ 100 
3. จํานวนครูท่ีผานการประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. 2548       ของบุคลากรในแผนกเทากับ   0  คน คิดเปนรอยละ 0 
ดังนั้น บุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม มีจํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 100. ของบุคลากรทั้งสาขาวิชา และมีผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 
40  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

 
ตัวบงชี้ท่ี  41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และ

การจัดการความรูของสถานศึกษา 

ความตระหนกัถึงความสําคญั (Awareness) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการจัดทําขอมูล
พื้นฐานดานตางๆ เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน มีระบบบริหารจัดการขอมูล ท่ีเปน
ปจจุบันและมีประสิทธิภาพ       
 ความพยายาม (Attempt)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมอบหมายใหครูท่ีรับชอบดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลดานงบประมาณ ขอมูลนักเรียน ขอมูลบุคลากร ขอมูลวัสดุและระบบสารสนเทศอยางเปน
ระบบและงายตอการคนหา 
 การบรรลุผลสัมฤทธ์ิผล  (Achievement) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีระบบบริหารจัดการ
ขอมูลท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนในการของบประมาณและวางแผนการใชงบประมาณใหสอดรับกับ
แผนปฏิบัติการประจําป และแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาตอไป  

ซ่ึงสาขาวิชา เมคคาทรอนิกสไดดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ
สาขาวิชา ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน 3 ขอ  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 41  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 6 สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ปการศึกษา 2553 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี ้

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 

ขอมูล 

6    ตัวบงช้ีท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

แฟม ...  

3    ตัวบงช้ีท่ี 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตอง เหมาะสม 

แฟม ...  

3     ตัวบงช้ีท่ี 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส เหน็คุณคาระบบกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีการมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานและเกณฑการ
ประกันคุณภาพ ตลอดจนนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแผนก ใหมี
คุณภาพยิ่งข้ึนไป 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีดาํเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางาน
ประกันคุณภาพภายใน  จดัทําคูมือประกันคุณภาพ จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานและ
เกณฑการประกันคุณภาพ 

 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี    7  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
การประกันคุณภาพภายในแผนก 

  

2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

ตัวบงชี้ท่ี 42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

ความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส มีความตระหนักในการ
จัดทํางานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวยกระบวนการ/การจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษา กําหนดระเบียน ข้ันตอน บุคคลท่ีรับผิดชอบและระยะเวลาในการจัดทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
         ความพยายาม (Attempt)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการสรางความเขาใจในงานประกัน
คุณภาพภายในใหกับครูในสาขาวิชาไดเขาใจและใหดําเนินการจดัเก็บขอมูลตลอดท้ัง 2 ภาคการเรียนให
เปรียบเสมือนเปนงานประจํา โดยมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดรับกับตัวบงช้ีตาง ๆ ท้ัง 7 
มาตรฐาน 43 ตัวบงช้ี มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ มีการกํากับติดตาม และจดัทํารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส        
 การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)  การดําเนินการดานการประกนัคุณภาพภายใน จากขอมูล
ประกอบการตดัสิน และเกณฑการตดัสินตามคูมือและแผนการประกันคุณภาพ ทําใหเกิดกระบวนการ
กํากับ ติดตามและประเมินผล ทําใหสาขาวิชาฯ ไดทราบขอมูลตาง ๆ พรอมท้ังมีหลักฐานหรือรายงาน
การตรวจสอบ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและ/หรืออ่ืน ๆ ตามขอเสนอของงานประกันคุณภาพภายใน
ตอไป  

ซ่ึงสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดดําเนินการระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ 
กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ และ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในมอบหมายบุคคลรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ จัดทํา 
รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา ตาม มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ 

ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน 4 ขอ  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 42  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี   43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนกัถึงความสําคญั (Awareness)  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ตระหนักถึงการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพการศกึษาตอสถานศึกษา รวมท้ังสาธารณชน เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอน การบริการท่ีมีคุณภาพ นกัเรียน นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
         ความพยายาม (Attempt)   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดดําเนินการตามขอกําหนด โดยการนํา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพประจําปพรอมท้ังขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุง พัฒนาการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม โครงการตางๆ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ 
         การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดมีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในตอคณะกรรมการและสาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ
บริหารใหไดมาตรฐาน มีการนําขอมูลท่ีไดจากการประกนัคุณภาพไปจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สาขาวิชาใหกาวสูมาตรฐานคุณภาพระดับท่ีดีข้ึน  ไดมีการปฏิบัติครบท้ัง 3 ขอ 
 

การปฏิบตั ิ
การประกันคณุภาพภายในที่ไดรับมอบหมาย 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เอกสาร
หลักฐาน 

1.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตอคณะกรรมการ นายประสงค   
2. การจัดทําเอกสารอางอิงตามมาตรฐานและตัวบงช้ี นายประสงค   
3.การชี้แจงผลการประเมินในแผนกวิชา นายประสงค   
4.การประสานงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน นายประสงค   
5. การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางาน นายประสงค   
 

ซ่ึงสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ไดดําเนินการการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอ
กรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหได
มาตรฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรม
ท่ีพัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติท่ีดีหรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน 

 ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน 5 ขอ  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 43  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี  7 สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ปการศึกษา 2553 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงช้ี 

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช
 

ดี 

ขอมูล 

ตัวบงช้ีท่ี 42 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

4    แฟม ...  

ตัวบงช้ีท่ี 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

5    แฟม ...  

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 

 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพท้ัง 7 มาตรฐาน ของสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส ปการศึกษา 2553 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ   
มาตรฐานท่ี  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    
มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพสูสังคม   
มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวจิัย    
มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ   
มาตรฐานท่ี  7  ระบบการประกันคุณภาพภายใน   

เฉล่ีย   
 

ผลการประเมินท้ัง  7  มาตรฐานของสาขาวิชา อยูในระดบั     ดี     พอใช    ปรับปรุง 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

ของสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
1. จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ของสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 

1.1 ผลการดําเนินงานพบจุดเดนดังตอไปนี ้
 1.1.1  ตัวบงช้ีท่ี 1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด 
                 ตามช้ันป 
 1.1.2 ตัวบงช้ีท่ี 3   รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวทิยาศาสตร และ 
                 คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

  1.1.3 ตัวบงช้ีท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปน 
         ในการศกึษาคนควาและปฏิบัติงานวชิาชีพไดอยางเหมาะสม 
1.1.4 ตัวบงช้ีท่ี 6   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  
        มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนษุยสัมพันธท่ีด ี
1.1.5 ตัวบงช้ีท่ี 7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ 
        การสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
1.1.6 ตัวบงช้ีท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
         หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
1.1.7 ตัวบงช้ีท่ี  13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
1.1.8 ตัวบงช้ีท่ี 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
1.1.9 ตัวบงช้ีท่ี 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละ 
         สาขาวิชา 
1.1.10 ตัวบงช้ีท่ี 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 
1.1.11 ตัวบงช้ีท่ี 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตาม 
           หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
1.1.12 ตัวบงช้ีท่ี 25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิปญญา 
           ทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 
1.1.13 ตัวบงช้ีท่ี 28  จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 
1.1.14 ตัวบงช้ีท่ี 29  จํานวนคร้ังของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
1.1.15 ตัวบงช้ีท่ี 30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
 
1.1.16  ตัวบงช้ีท่ี 31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ 
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            คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษย 
            สัมพันธ       
1.1.17  ตัวบงช้ีท่ี 32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ 
            ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.1.18  ตัวบงช้ีท่ี 35 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 
1.1.19  ตัวบงช้ีท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน 
            ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส    
            ตรวจสอบได 
1.1.20  ตัวบงช้ีท่ี 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการ 
            พัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
1.1.21   ตัวบงช้ีท่ี 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
   

              1.2 ผลการดําเนินงานพบจุดท่ีควรพัฒนาดังตอไปนี้         
  1.2.1  ตัวบงช้ีท่ี 4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การ 
                        เขียน และการสนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
  1.2.2  ตัวบงช้ีท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

  1.2.3  ตัวบงช้ีท่ี 16 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ  
                        สําหรับการจดัการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

  1.2.4  ตัวบงช้ีท่ี 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ  
                        หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกบัวิชาท่ี  
                        เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด   

  1.2.5  ตัวบงช้ีท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวทิยบริการใหเหมาะสมกับวชิา 

                        ท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด   

  1.2.6  ตัวบงช้ีท่ี 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิง 
                       อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน   

  1.2.7  ตัวบงช้ีท่ี 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ัง 
                       ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี 
                       ประสิทธิภาพ  
  1.2.8  ตัวบงช้ีท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  
                       ในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ     
   
  1.2.9    ตัวบงช้ีท่ี  26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนใน 
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              แตละสาขาวิชา         
  1.2.10  ตัวบงช้ีท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน     
  1.2.11  ตัวบงช้ีท่ี 33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ 
                          วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ      

  1.2.12  ตัวบงช้ีท่ี 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกจิกรรม/โครงการที่ใหบริการ 
   วิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนนิการ 

  1.2.13   ตัวบงช้ีท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน 
                           ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ  
  1.2.14  ตัวบงช้ีท่ี 37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร 
                          นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงานตองบดําเนินการ   
  1.2.15  ตัวบงช้ีท่ี 38 จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
                          นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน 
      1.2.16  ตัวบงช้ีท่ี 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู 
    ของสถานศึกษา   
   

   
2. นวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 

ท่ี ช่ือนวัตกรรม ผูคิดคน(ช่ือ ครู หรือ ผูเรียน) 
1.    
2.  ................................................. 
3.  ............................................... 
4.   
5.   
6.   
7.   
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3.ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส  
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยไดระบุไว
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ตามพันธกิจ ซ่ึงมีโครงการและกจิกรรม พอสรุป
ไดดังนี ้

   1. พันธกิจท่ี 1.  ผลิตนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม 
        ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้ 
 
 

 2. พันธกิจท่ี 2. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมครบท้ัง 2 ประเภทประกอบดวยโครงการ/  
       กิจกรรม ดังนี ้
 

  3. พันธกิจท่ี 3. สรางส่ิงประดิษฐ และ เขารวมแขงขันทุกระดับประกอบดวยโครงการ 
       กิจกรรม ดังนี ้
 
   4.พันธกิจท่ี 4. นักศึกษาผานเกณฑการประเมินทุกคน ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม  
         ดังนี ้

 
 
 

  
  
 
4. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 
 

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