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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



คํานาํ 
 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2554 ฉบับน้ี จัดทําขึ้น
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ตามนโยบายการประกันคุณภาพมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาของหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยยึดตามกรอบ 
ข้อกําหนด ระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  43  ตัวบ่งช้ี  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งช้ี โดยเน้นคุณภาพ และลักษณะพึงประสงค์ใน 7 ด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียนและ
ผู้สําเร็จการศึกษา มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  มาตรฐานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มาตรฐานด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม มาตรฐานด้านนวัตกรรมและการวิจัย มาตรฐานด้านภาวะผู้นําและ
การจัดการ และมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ตลอดปีการศึกษา 2554 (ครึ่งหลังปีงบประมาณ 2554 ถึง ต้น
ปีงบประมาณ 2555) และใช้เป็นข้อมูลสําหรับการรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ต่อไป 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นข้อมูลของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 
กรอบการประเมินผล การประเมินผล สรุปผลการประเมิน ภาพรวมที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา รวมท้ัง
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ให้เป็นไปตามพันธกิจที่กําหนด เพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ. 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 ต่อไป 
 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์มุ่งหวังที่จะนําผลการประเมินในครั้งน้ีเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุง แผนกวิชาฯ ให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ สามารถนําไปพัฒนาประเทศ และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เจริญ ก้าวหน้าต่อไป 
 
 

         แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 
25    เมษายน   2555 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

            หน้า 
คํานํา              ก 
สารบัญ                                                                                                    ข       
บทสรุปของหัวหน้าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์         ค 
บทที่ 1 สภาพท่ัวไป            1  
 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์        1 
 ข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์          2 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์           2 
 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์       3 
 ข้อมูลผู้เรียนแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554          4 
 ข้อมูลบุคลากรแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์        5 
 สภาพการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและอ่ืน ๆ        5 
 การบริหารงานงบประมาณของแผนก           6 
 เกียรติยศและช่ือเสียง ของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์       6 
 รายช่ือและที่อยู่ของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ    7-8 
บทที่ 2  วิธีดําเนนิการและผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา     9 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศึกษาวิชาชีพ                                 9-28   
 มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน                             29-55  
 มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             56-63 
 มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู่สังค                                64-65  
 มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย                    66-72  
 มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ                               73-78 
 มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน           79-81 
 บทที่ 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ                 82 
 จุดเด่น และจดุที่ควรพัฒนา             82-84 
 นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้           84-85 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ                                 85-86 
ภาคผนวก 
 - แผนภูมิการบริหารงานของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ประจําปีการศึกษา 2554 

- คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่  646/2554   
  



บทสรุปของหวัหน้าแผนกวชิาช่างเมคคาทรอนิกส ์
 

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  สังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดทําการสอน 1 สาขาวิชา และ 1  สาขางาน ดังน้ี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) (ปวช.) มี 1 สาขาวิชา 

คือ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และมี 1 สาขางานคือ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส.) มี 1 สาขาวิชา 

คือ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และมี 1 สาขางานคือ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ โ ดย

ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานและคุณภาพ

การอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  7 มาตรฐาน  43  ตัวบ่งช้ี  มุ่งเน้น

การฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูผู้สอน จํานวนทั้งสิ้น 4 คน จําแนกเป็นข้าราชการ

ประจํา จํานวน 1 คน และเป็นครูพิเศษ อัตราจ้างช่ัวคราว จํานวน  3  คน  มีนักศึกษารวมทุก

ระดับช้ันปี ในภาคเรียนที่ 1 จํานวน  142  คน จําแนกเป็น     ระดับ ปวช. จํานวน 111  คน 

ระดับ ปวส. (สายตรง) จํานวน 31  คน ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาฯ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัว

บ่งช้ี โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) ของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งผล

การดําเนินงานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทั้ง 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี สรุป

ผลได้ดังน้ี 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี    
ของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์  ประจําปีการศึกษา  2554 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ  
(ตามเกณฑ์) 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศึกษาวิชาชีพ ดี 

มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดี 

มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและงานวิจัย ดี 



มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน พอใช้ 

 
ตารางที่ 2  สรุปผลการพัฒนาคุณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี  

ของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์  ประจําปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน ปีการศึกษา 2553 

 
ปีการศึกษา 2554 

 

มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา วิชาชีพ ดี ดี 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พอใช้ ดี 

มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดี ดี 

มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม พอใช้ ปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและงานวิจัย ดี ดี 

มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ ดี ดี 

มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน พอใช้ พอใช้ 

 
 เพ่ือที่จะให้การเรียนการสอนมีพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2554 จึงเป็นปีที่ความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายข้างต้น จะต้องสร้างความเข้มแข็ง และความพยายาม ในการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือทําใหจุ้ดอ่อนได้
มีโอกาสพัฒนา ปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกสต่์อไป 
 
        
 
 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 
        27    เมษายน  2554 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้กระจายอํานาจการบริหารงานให้บุคลากรในแผนกวิชาได้ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ และปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีแผนภูมิการบริหารงานภายในแผนก
วิชาเมคคาทรอนิกส์ ดังน้ี 

 

 

แผนภูมิการบริหารงานภายในแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายนภดล  ภูเขา 
หัวหนาแผนกวิชาชางเมคคาทรอสนิกส 

นายประสงค  วงศแกว 
- เจาหนาที่ งานปกครอง 
- เจาหนาที่ งานสื่อการเรียนการสอน 
- เจาหนาที่ งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  
- เจาหนาที่ งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 
- เจาหนาที่ งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน 

นายวิธวินห  กันภัย 
-เจาหนาที่งานกิจกรรมแผนก 
-เจาหนาที่งานศูนยขอมูล
สารสนเทศ 

 

 

นายทรงกลด  มายาง 
-เจาหนาที่งานกิจกรรมแผนก 
-เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน 
 



คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่  646/2554 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 

 

 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 
 
 



บทที่ 2 
 

วิธีดําเนนิการและผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา  

ข้อกําหนดท่ี 1  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ควรจัดการพัฒนาผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษา
ตามข้อกําหนด และตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 11  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้  
  

ข้อกําหนดท่ี 1.1 ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามช้ันปี 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (Plan : P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์ได้จัดประชุมเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกัน 
เพ่ือแสวงหาวิธีการที่จะให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มากทีสุ่ด จดัสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. จัดเตรียมสือ่การสอน ตําราเรียน 
วัสดุฝึก เคร่ืองมือวัดทดสอบที่ใช้ประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละช้ันปี 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ (Do : D) รวมกับการตรวจสอบ (Check : C) 
  ครูผู้สอนทุกคนดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดทําใบงานของวิชาภาคปฏิบัติ
โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D จัดทํา สผ. 1 เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกตามใบ
งาน จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่รับผิดชอบ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเน้นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดในแผนการ
เรียนรู้ และโครงการสอน  ปรับแก้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือขัน้การนําไปปฏิบัติ (Action : A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละช้ันปี (ปวช. ปีที่ 1, 2 ,3 และ ปวส. ปีที่ 1) ที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 2554 

2. จํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ แต่ละช้ันปีตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางาน 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ่านเกณฑ์พ้นสภาพ แต่ละหลักสูตรตามประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันปี 

 
 
 



ตารางแสดงข้อมูลจํานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2554 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ 
สาขางาน ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 41 36 80.49 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 29 28 96.55 เมคคาทรอนิกส์ 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 30 29 96.67 

รวมระดับ ปวช. 100 90 90.00 

เมคคาทรอนิกส์ ปวส. ช้ันปีที่ 1 29 23 79.31 

รวมระดับ ปวส. 29 23 79.31 

รวมทุกระดับชั้น 129 113 87.60 

 
หมายเหตุ   แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่  30 เมษายน  2555 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 74 ร้อยละ 60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
ดังน้ันจํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพตามระเบียบกระทรวง 

ศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ในระดับ ปวช. จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 
และในระดับ ปวส. จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ79.31  รวมท้ัง 2 ระดับช้ัน จํานวนทั้งสิ้น 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.60 
 

         ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 1 อยู่ในระดับ        ดี         พอใช้        ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 



 ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา 2554 ระดับช้ัน ปีการศึกษา
2553 

ปีการศึกษา 
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่ 1 34 41 29 85.29 36 80.49 

ปวช. ปีที่ 2 34 29 30 88.24 28 96.55 

ปวช. ปีที 3 40 30 36 90.00 29 96.67 

รวม ปวช. 108 100 95 87.96   90 90.00 

ปวส. ปีที่ 1 - 29 - - 23 79.31 

รวม ปวส. - 29 - - 23 79.31 

รวมทุกระดับ 108 129 95 87.96   113 87.60 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 ในปีการศึกษา 2553 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ยังไม่มีผู้เรียนในระบบเทียบโอนผลการเรียนรู้ จึง
ไม่มีข้อมูลรายงานในตัวบ่งช้ีน้ี 
 
 ข้อกําหนดท่ี 1.2  ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ 
                    แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์เน้ือหารายวิชาตาม
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการปฏิบัติงานรวมอยู่ด้วย โดยเน้นให้มีการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่สามารถ
สอดแทรกให้ผู้เรียนสามารถจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งลักษณะที่เป็นโครงงานย่อยตามความ
เหมาะสมของรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือโครงงานท่ีเป็นการประมวลความรู้ทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาโครงการ (Project) ของแต่ละหลักสูตร 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D) 
  ครูผู้สอนทุกคนดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดทําใบงานของวิชาภาคปฏิบัติ
โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D จัดทํา สผ. 1 เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกตามใบ
งาน จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันปี 
มีความสามารถประมวลความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติได้จัดทําผลงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ สําหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. ปีที่ 3 และระดับ ปวส. ปีที่ 2  จะต้องต้ังทีมงานเพ่ือจัดทําผลงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ตามกระบวนการของรายวิชาโครงการ (Project)  
  



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

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

วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติงานและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปี 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน ในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปี 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลจํานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่จัดทาํผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน 

ผู้เรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โครงงาน  ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 41 41 100 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 29 - 0 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 30 30 100 

รวมระดับ ปวช. 100 71 71.00 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 29 - 0 

รวมระดับ ปวส. 29 - 0 

รวมทั้งสิน้ 129 - 55.03 

หมายเหตุ  ผูเ้รียนทุกคนท่ีจัดทําโครงงานจะใช้งบประมาณส่วนตัวท้ังหมด 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ  60 

 
 
 



 เพราะฉะน้ัน ผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ จําแนกเป็น 

1. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. มีจํานวน  71  คน จากทั้งหมด 100  คน คิดเป็นร้อยละ 71   
2. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. มีผู้เรียนไม่มีการจัดทําโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ จากทั้งหมด 29  คน คิด

เป็นร้อยละ 0 
เมื่อพิจารณาผู้เรียนทั้ง 2 ระดับช้ันรวมกัน จะมีผู้เรียนจํานวนทั้งสิ้น   71  คน จากทั้งหมด  129  คน 

ที่สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพอย่างเป็น
ระบบ คิดเป็นค่าร้อยละ  55.03 
 

                  ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 3 อยู่ในระดับ        ดี        พอใช้    ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 
ผู้เรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

โครงงาน   

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่ 1 44 41 23 52.27 41 100 

ปวช. ปีที่ 2 36 29 32 88.88 - 0 

ปวช. ปีที 3 40 30 40 100 30 100 

รวม ปวช. 120 100 95 79.16 71 71.00 

ปวส. ปีที่ 1 - 29 - - - 0 

รวม ปวส. - 29 - - - 0 

รวมทั้งหมด 120 129 95 79.16 - 55.03 

ปรับปรุง 

 
 
ข้อกําหนดที่ 1.3  ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ 
                สนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดประชุมครูผู้สอน และมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาที่
รับผิดชอบผู้เรียนทุกระดับช้ันปีตามหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ให้ติดตามและรวบรวมข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
  



การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D) 
  ครูที่ปรึกษาของผู้เรียนทุกคน ทุกระดับช้ันปี ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ตามหลักสูตร ปวช. 
และ ปวส. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1  
และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2554  นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาจํานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา  โดยพิจารณาจากค่าระดับคะแนนของผู้เรียนใน
รายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ต้องไม่ตํ่ากว่า 2.00  
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดแต่ละช้ันปี ตามสาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผู้ เรียนที่มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปี โดยเก็บข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ที่ได้ค่าระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า 2.00 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปี 

ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2553 

* จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยมีเฉพาะผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีที่ 1 และ ปวส. ช้ันปีที่ 1 
 
 
 

ผลสมัฤทธ์ิ ภาคเรียนที่ 1/2554 ผลสมัฤทธ์ิ ภาคเรียนที่ 2/2554 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

หมวดวิชา
ภาษาไทย 

หมวดวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

ค่าร้อยละ
เฉลี่ย 2 

หมวดวิชา 

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

หมวดวิชา
ภาษาไทย 

หมวดวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

ค่าร้อยละ
เฉลี่ย 2 

หมวดวิชา 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 38 36 13 64.47 38 30 16 60.54 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 29 - 25 86.26 29 - 24 82.75 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 31 - 24 77.47 30 - 21 70.00 

รวมระดับ ปวช. 98 36 62 76.06 97 30 70 71.09 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 25 - 15 60.00 25 24 18 84.00 

รวมระดับ ปวส. 25 - 15 60.00 25 24 18 84.00 

รวมทุกระดับชั้น 123 36 77 68.03 129 49 88 77.50 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มทีักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 ดังน้ัน ผู้เรียนทั้งหมดที่มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยจําแนกตามระดับช้ัน ดังน้ี 

1. ระดับช้ัน ปวช. วิชาภาษาไทย มีจํานวนเฉลี่ย 2 ภาคเรียน 66 คน จากทั้งหมด 76 คน (เฉพาะผู้ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาไทย) คิดเป็นร้อยละ  86.84  และ วิชาภาษาอังกฤษ จํานวนเฉลี่ย 2 ภาค
เรียน  132  คน จากทั้งหมด 195  คน คิดเป็นร้อยละ  67.69 

2. ระดับช้ัน ปวส. วิชาภาษาไทย มีจํานวนเฉลี่ย  2  ภาคเรียน 24  คน จากทั้งหมด 25 คน (เฉพาะผู้ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาไทย) คิดเป็นร้อยละ  96.00       และ วิชาภาษาอังกฤษ จํานวนเฉลี่ย 2 
ภาคเรียน  33  คน จากทั้งหมด  50  คน คิดเป็นร้อยละ   66.00 

เมื่อพิจารณาผู้เรียนทั้ง 2 ระดับช้ันรวมกัน จะมีผู้เรียนเฉลี่ย 2 ภาคเรียน จํานวนทั้งหมด 346 คน ที่มีทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในวิชาภาษาไทย 
และวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนเฉลี่ย 2 ภาคเรียน  252   คน คิดเป็นร้อยละ  72.76 
          

                  ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 4 อยู่ในระดับ          ดี       พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 
ผู้เรียนที่มีทกัษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน 

และการสนทนา ภาษาไทยและ             
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างเหมาะสม 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
2554 จํานวน เฉลี่ยร้อยละ จํานวน เฉลี่ยร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่ 1 34 41 25 56.81 38 62.50 

ปวช. ปีที่ 2 34 29 25 73.52 29 84.50 

ปวช. ปีที 3 40 30 26 65.00 30 73.73 

รวม ปวช. 108 100 76 70.37 97 74.07 

ปวส. ปีที่ 1 - 29 - - 25 72.00 

พอใช้ 



รวม ปวส. - 29 - - - 72.00 

รวมทั้งสิน้ 108 129 76 70.37 122 72.76 

  
ข้อกําหนดที่ 1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน

วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ  
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดประชุมครูผู้สอน สํารวจรายวิชาในแผนการเรียนตาม
หลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีเน้ือหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีโดยตรง เช่น การเขียนแบบ
วัตถุด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจําลองวงจรนิวแมติกส์โดยคอมพิวเตอร์ การค้นคว้าทางระบบอินเตอร์เน็ต 
การใช้โปรแกรม MS-Office เป็นต้น   
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ครูผู้สอนที่รับผิดชอบในรายวิชาที่ต้องใช้เทคโนโลยี ดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่ต้อง
สอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้เรียนจนสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

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

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จําแนกตามช้ันปี โดยเก็บข้อมูลจากผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ความรู้
และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเตอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน จําแนกตามช้ันปี 

 
 
 
 



ตารางแสดงข้อมูลจํานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษา 
ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพ  

ผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ  ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 41 41 100 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 29 29 100 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 30 30 100 

รวมระดับ ปวช. 100 100 100 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 29 29 100 

รวมระดับ ปวส. 29 29 100 

รวมทั้งสิน้ 129 129 100 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ทีส่ามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 ดังน้ัน ผู้เรียนทั้งหมด ที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ จําแนกตามระดับช้ัน ดังน้ี 

1. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. มีจํานวน 100 คน จากทั้งหมด 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. มีจํานวน 29 คน จากทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เมื่อพิจารณาผู้เรียนทั้ง 2 ระดับช้ันรวมกัน จะมีผู้เรียนจํานวนทั้งสิ้น 129 คน จากทั้งหมด     

 129 คน ที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  คิด
เป็นค่าร้อยละ 100 

 

             ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 5 อยู่ในระดับ   ดี         พอใช้        ปรับปรุง 
 
 
 
 



ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 

ผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยี
ในการศึกษาคน้คว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น 
อินเตอร์เน็ต การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการทดลอง ทดสอบ
วงจรนิวแมติกส์ 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่ 1 34 41 34 100 41 100 

ปวช. ปีที่ 2 34 29 34 100 29 100 

ปวช. ปีที 3 40 30 40 100 30 100 

รวม ปวช. 108 100 108 100 100 100 

ปวส. ปีที่ 1 - 29 - - 29 100 

รวม ปวส. - 29 - - 29 100 

รวมทั้งสิน้ 108 129 108 100 129 100 

ดี 
 

 
 
 ข้อกําหนดที่ 1.5  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ 
                    เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
ร่วมกันต่อการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ 3D และมอบหมายครูที่ปรึกษาได้มีการตรวจสอบผู้เรียน
เก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาได้พยายามปฏิบัติตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
ผู้เรียน รวมทั้งให้ความรู้ อบรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการปฏิบัติตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในทุกด้าน มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  กําหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชามีคะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้เรียนรวม 3  ด้าน คือ 
  1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้แก่การ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ เช่น การ



แต่งกาย การเข้าแถวร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ทุจริตในการเรียนการสอน ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและการ
พนันทุกชนิด การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.     ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่
เป็นการฝึกทักษะวิชาชีพ จะเป็นการให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบของทีมงาน (Team Work) โดยผู้สอน
ทุกรายวิชาจะมีการสอดแทรกเก่ียวกับทักษะในการพูด การฟัง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
  3.  ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ จะเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้
พยามยามปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน รวมทั้งโอกาสท่ีผู้เรียนมีการแสดงออก ซึ่งแผนก
วิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ได้จัดให้มีการตรวจสอบในด้านน้ีโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย ทรงผมของผู้เรียนทุกคน 
เป็นประจําทุกเดือน เดือนละ  1 ครั้ง 
  

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

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

2.1  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม  ได้แก่  การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ 
(วิทยาลัย) แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ เช่น การแต่งกายตามระเบียบ การเข้าแถวหน้า 
เสาธง ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลักขโมย ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติดและการพนัน เป็นต้น 
2.2  การมีมนุษย์สัมพันธ์ ได้แก่ การทํางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้ความ 

ร่วมมือกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน พูดจาสุภาพ เป็นต้น 
2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ได้แก่ การแต่งกาย การแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ  

เป็นต้น 
3. ร้อยละของผู้เรียนตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน จําแนกตามช้ันปี ที่

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 

ตารางแสดงข้อมูลจํานวนและค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ผู้เรียนที่มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 1 41 41 100 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 29 28 96.55 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 30 29 96.66 

รวมระดับ ปวช. 100 98 98.00 



ปวส. ช้ันปีที่ 1 29 29 100.00 

รวมระดับ ปวส. 29 29 100.00 

รวมทั้งสิน้ 129 127 98.44 

 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 ดังน้ัน  ในปีการศึกษา 2554 ผู้เรียนทั้งหมดของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์  จํานวน  129  คน ทีม่ี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ    มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มี
จํานวนทั้งสิ้น  127  คน โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3 ประเภท คือกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ และช่ัวโมงกิจกรรม คิดเป็นค่าร้อยละ  98.44 
 

             ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 6 อยู่ในระดับ     ดี          พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 
ผู้เรียนที่มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน

วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม            
และมีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
2554 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที่ 1 34 41 34 100.00 41 100 

ปวช. ปีที่ 2 34 29 26 76.47 28 96.55 

ปวช. ปีที 3 40 30 28 70.00 29 96.66 

รวม ปวช. 108 100 88 81.48 98 98.00 

ปวส. ปีที่ 1 - 29 - - 29 100.00 

รวม ปวส. - 29 - - 29 100.00 

รวมทั้งสิน้ 108 129 88 81.48 127 98.44 

 

 



 ข้อกําหนดที่ 1.6  ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม 
                   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือทบทวน และสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  พ.ศ. 2547 และวิธีการประเมินผลตาม
สภาพจริง โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่ัวโมงแรกของทุกรายวิชาครูผู้สอนจะอธิบายหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดผล การประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  พ.ศ. 2547 ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ รวมท้ังการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีความ
เสี่ยงจะไม่สําเร็จการศึกษา 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนแรกเข้าของผู้เรียน ระดับช้ัน ปวช. 3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวช. 3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวช. 3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

ผู้สําเร็จการศึกษา *ผู้ไม่จบการศึกษา 
ระดับช้ัน 

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

ปวช. ช้ันปีที่  3         35 25 71.43  10 28.5 

รวม 35 25 71.43  10 28.5 

หมายเหตุ   *ผู้ไม่จบการศึกษา จํานวน     10    คน คาดว่าจะจบในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
 



เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  74 ร้อยละ  60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์มีผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.ทั้งหมด
จํานวน 25     คน จากจํานวนผู้เรียนแรกเขา้   35 คน  ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา คิดเป็นค่าร้อยละ  71.43 
 

             ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 7 อยู่ในระดับ         ดี      พอใช้        ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียนแรกเข้า
ทั้งหมด 

ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา
255 4 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. ปีที 3 40 35 29 72.50 25 71.43 

รวม  40 35 29 72.50 25 71.43 
พอใช ้

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตาม 
                หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ในปีการศึกษา 2554 แผนกเมคคาทรอนิกส์ยังไม่มีการเรยีนการสอนระดับ ปวส. 2 จึงยังไม่มีการ
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 10 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน 
                   วิชาชีพ 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ได้จัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือทบทวนและสร้างความเข้าใเก่ียวกับ
เกณฑ์การประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  พ.ศ. 2547 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้
ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา 
  
 



การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D) 
  ครูผู้สอนจะอธิบายหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผล การประเมินผล ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2547  ให้ผู้เรียนได้เข้าใจรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากข้ึนตลอดทั้งอธิบายความสําคัญและการเตรียมพร้อมในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยสอดแทรกอยู่ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช. 3 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   แต่
ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

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

3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช. 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ เทียบกับผู้สําเร็จ

การศึกษา 
ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียน  
แรกเข้า 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

จํานวนผู้เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
จํานวน  ร้อยละ 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 35 25 25 25 100 

รวม 35 25 25 25 100 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 74 ร้อยละ 60 – 74  น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554  มีผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด จํานวน  25  คน ผ่านการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพจํานวน    25   คน คิดเป็นค่าร้อยละ  100 



          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 9 อยู่ในระดับ    ดี         พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ระดับช้ัน 

ร้อยละ ผลการประเมนิ ร้อยละ ผลการประเมนิ 
ผลการพัฒนา 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 85.7 ดี 100 ดี 

รวมเฉลี่ย 85.7 ดี 100 ดี 
ดี 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 ในปีการศึกษา 2554 แผนกเมคคาทรอนิกส์ยังไม่มีการเรยีนการสอนระดับ ปวส. 2 จึงยังไม่มีการ
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 10  

 
ข้อกําหนดที่ 1.7  ความรู้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
                  และศึกษาต่อภายใน 1 ปี   
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์มอบให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่เจ้าหน้าที่งานแนะแนวของแผนก
วิชาฯ วางแผนร่วมกับงานแนะแนวของวิทยาลัยฯ และงานทะเบียน เพ่ือรวบรวมข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดยมี
แบบสอบถาม ไปรษณียบัตร ให้ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาในวันปัจฉิมนิเทศได้จัดส่งข้อมูลกลับมาให้ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ข้อมูลของผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้ศึกษาต่อ ได้มา 2 ทาง คือ
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลโดยตรง กับเอกสารการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่งานทะเบียนของวิทยาลัย 
ส่วนผู้ที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ  
 

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

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน 



2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี แต่ละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

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

4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี 
แต่ละหลักสูตร 

5. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี แต่ละหลักสูตร  

 
ตารางแสดงข้อมูลจํานวนและค่าร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่ได้งานทําและศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อ ทํางาน ไม่ระบุ 
ระดับช้ัน 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาปี 2553 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ปวช. ปีที่ 3 29 29 100 - - - - 

ปวส. ปีที่ 2 - - - - - - - 

รวม 29 
ติดตามได้ 

ปวช. จํานวน 29 คน  ร้อยละ 100 

หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2553 แผนกเมคคาทรอนิกสย์ังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวส.2 จึงยัง
ไม่มีข้อมูล 
 

ผู้เรียนที่สามารถติดต่อและหาข้อมูลได้ทั้ง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในปี 2553 และนักศึกษาทั้ง 29 เรียนต่อ ยังไม่มีนักศึกษาคนไดทํางาน 
         
 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 59 ร้อยละ 50 – 59   น้อยกว่าร้อยละ 50 



  ดังนั้นผู้สําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2553 จํานวน 29 คน ศึกษาต่อจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

              ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 11 อยู่ในระดับ     ดี         พอใช้        ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ค่าร้อยละ ปีการศึกษา 2552 ค่าร้อยละ ปีการศึกษา 2553 
ระดับช้ัน 

ศึกษาต่อ ทํางาน 
ติดต่อ
ไม่ได้ 

ศึกษาต่อ ทํางาน 
ติดต่อ
ไม่ได้ 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. - - - 29 0 0 

ปวส. - - - - - - 
ดี 

 
 
 ข้อกําหนดที่ 1.8  คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน 
                     คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์มอบให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่เจ้าหน้าที่งานทวิภาคีของแผนกวิชา
ฯ วางแผนร่วมกับงานทวิภาคีของวิทยาลัยฯ และงานความร่วมมือ สํารวจสถานประกอบการ/หน่วยงานที่มี
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง สร้างแบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  มอบให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนทั้งภาคปกติ และระบบทวิภาคี นํา
แบบสอบถามส่งให้สถานประกอบการ/หน่วยงาน ได้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
  

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

1. จํานวนและประเภทของสถานประกอบการท่ีให้ข้อมลูโดยระบุช่ือ ที่ต้ัง 
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละด้าน ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ความรู้

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

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละด้าน แต่ละหลักสูตร 
 
 



รายนามสถานประกอบการทีป่ระเมินผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2554 

ที่ ช่ือสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จํากัด 
2022/43-46 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนา
นิคม เขตจัตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

2 บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิคส์ 
101/2 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้าน
กลาง อ.เมือง ลําพูน 

3 โรงงานสันติภาพฮั่วเพ่ง (1958 จํากัด) 
เลขที่ 88   ม.5    ต.แมแ่ฝกใหม่  จ.เชียงใหม่  
50290  โทรศพัท์ 053-848641 

4 บริษัท เชียงใหม่ลิฟท์อินเตอร์  จํากัด   
เลขที่ 65  ถ.ช้างเผือก  ต.ศรีภูมิ  จ.เชียงใหม่  
โทรศัพท์ 053-410394 

5 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครพิงค์สวิทช์บอร์ด 
226 หมู่ 2 วงแหวนรอบกลาง ต.แม่เห๊ียะ อ.เมือง 
เชียงใหม่ 

6 กองบิน 41  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

7 โรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์   
เลขที่ 61 ม.1 ต.สุเทพ  อ.เมอืง  จ. เชียงใหม่   
50100 โทรศพัท์ 089-7000083 

8 บริษัท Driessen Airreaft จํากัด 68/2-3 หมู ่4 ต.บ้างกลาง อ.เมือง ลําพูน 

9 บริษัท มารีนสเคป (ประเทศไทย) จํากัด 
100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50200 

10 บริษัท ธนภักดี  จํากัด 

เลขที่ 315 ม.4 ถ.เชียงใหม่ – พร้าว  ต.แม่แฝก  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290   
โทรศัพท์ 053-549550-3 

11 บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จํากัด 62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 

12 บริษัท นอร์เทริ์นเทคโนโลยี จํากัด 

เลขที่ 99/11 ม.5 ถ. เลี่ยงเมอืงลําพูน – ป่าซาง  
ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน  51000   
โทรศัพท์  053-537675-102 

13 บริษัท ชว่ี เฉวียน ฟูดส์ จํากัด 224 หมู่ 9 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย 

14 สวนสัตว์เชียงใหม่ 
100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50200 

15 บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จํากัด 
64 หมู 4 ถ.เชียงใหม-่ลําปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง 
ลําพูน 053581104-6 

16 บริษัท ทีโอท ีจํากัด(มหาชน) สารภี 128 หมู ่1 ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่ 053933131 

17 บริษัท ลําพูน ซิงเดนเก็น จํากัด 
105 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลําพูน ต.บ้านกลาง อ.
เมือง ลําพูน 



18 
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(หมาชน) สาขา
ลําพูน 

202 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลําพูน 51000  
0535811285 

 
สรุปความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2554 

ข้อ รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

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

3.71 พอใช้ 

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

4.16 ดี 

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

4.28 ดี 

เฉลี่ย 4.05 ดี 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

4.00 – 5.00  3.50 – 3.99 1.00 – 3.49 

 
 ดังน้ัน สถานประกอบการจํานวน 18 แห่ง ที่แสดงความพึงพอใจในแต่ละด้าน ต่อผู้สําเร็จการศึกษา มี
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ  4.05 
 

                  ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 12 อยู่ในระดับ   ดี        พอใช้        ปรับปรุง 
 
 
ผลการพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ปี

การศึกษา 
จํานวนสถาน
ประกอบการ 

ด้านความ
ประพฤติ 

ด้านความรู้
ความเข้าใจ 

ด้านทักษะ
การทํางาน 

คะแนนเฉล่ีย 
ผลการพัฒนา 

2553 13 แห่ง 4.31 3.87 4.08 4.09 ดี 

2554 18 แห่ง 3.71 4.16 4.28 4.05 ดี 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2554 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมินร้อย

ละ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง ข้อมูล 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    ตามเกณฑ์กําหนดตามช้ันปี 

ร้อยละ
87.60    แฟ้ม 1-1 

2.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู ้ - - - - - 

3.   ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลกัการ 
      ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้   
      ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ  
55.03 

   แฟ้ม 1-3 

4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทกัษะในการสื่อสาร ด้าน 
     การฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา     
    ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ  
72.76 

   แฟ้ม 1-4 

5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้ 
     และเทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า 
     และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ  
100.00    แฟ้ม 1-5 

6.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคณุธรรม จริยธรรม ค่า  
     นิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
     และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ร้อยละ  
98.44    แฟ้ม 1-6 

7.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ 
     ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  
     ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ร้อยละ 
71.43 

   แฟ้ม 1-7 

8.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ 
     ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
     ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

- - - - - 

9.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร    
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมิน 
     มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 
100.00    แฟ้ม 1-9 

10. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร    
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผ่านการ 
      ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- - - - - 

11. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําใน 
      สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ 

ร้อยละ 
100.00    แฟ้ม 1-11 



      ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ม ี
      ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  
      จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ    

ร้อยละ 
4.05    แฟ้ม 1-12 

ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า 
1. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ ดี  มีจํานวน 6 ตัวบ่งชี้คิดเป็นค่าร้อยละ 50.00      
2. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ พอใช้ มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้คดิเป็นค่าร้อยละ16.66   
3. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ ปรับปรุง มีจํานวน 1 ตัวบ่งชี้คิดเป็นค่าร้อยละ8.33 
4. ตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการประเมิน เนื่องจากยังไม่มีการเปิดสอน 3 ตัวบ่งชื้คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 

เพราะฉะน้ันผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับ    ดี          พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  2553 ระดับคุณภาพปีการศึกษา  2554 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1       ดี 

2. มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 2        

3. มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 3       ปรับปรุง 

4. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4       พอใช้ 

5. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 5       ดี 

6. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 6       ดี 

7. มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 7       พอใช้ 

8. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 8        

9. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 9       ดี 

10. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี ่10        

11. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี ่11       ดี 

12. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ี ่12       ดี 

 
 
 

 
 
 



มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

 ข้อกําหนดที่  2  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตาม
ข้อกําหนด และตัวบ่งช้ีทั้งสิ้น 15  ตัวบ่งช้ี  ดังต่อไปนี้  
  

ข้อกําหนดที่ 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ร่วมกับฝ่ายวิชาการ และสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

ครูผู้สอนของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ทุกคนเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D โดย
มี ดร. อํานวย เถาตระกูล ผู้อํานวยการสํานักสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2553 และนําเข้าสู่การจัดทําโครงการ
สอน และแผนการเรียนรู้ โดยสอดแทรกสมรรถนะอาชีพลงในหลักสูตรรายวิชาทุกรายวิชา ตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546 

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

1. จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
2. จํานวนรายวิชาที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพที่เปิดสอนในสถานศึกษา 

(แผนกวิชาฯ) โดยพิจารณาจาก 
2.1 ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงงานและชุมชน 
2.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางานหรือรายวิชา หรือแผนการเรียน ที่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน 
2.3 รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางานหรือรายวิชาหรือแผนการเรียน 
2.4 รายงานการนําผลการประเมินไปใช้ 

3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพที่ เปิดสอนใน
สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) 



แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน  2  หลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์  

3. สถานะของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในปีการศึกษา 2554  มีผลการดําเนินงาน
ดังน้ี 

ตารางแสดงสถานการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ระดับ ปวช. ปี2554 

การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิจารณา
จาก 

สรุปคุณภาพ 

ระดับ / สาขาวิชา / 
สาขางาน 

รหัสรายวิชาที่เปิด
สอน 

ข้อ
มูล

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ขอ

ง

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
 ก

าร
 

สอ
ดค

ล้อ
งกั

บค
วา

ม

ต้อ
งก

าร
ขอ

งต
ลา

ดแ
รง

 

งา
นแ

ละ
ชุม

ชน
 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ิน

หล
ักส

ูตร
 

รา
ยง

าน
กา

รนํ
าผ

ลก
าร

ปร
ะเ
มิน

ไป
ใช้

 

คร
บท

ั้ง 

4 
ข้อ

 
ไม

่คร
บ 

4 
ข้อ

 

2100-1008       
2102-2102       
2104-2401       
2104-2402       
2104-2403       
2104-2404       
2104-2405       
2104-2406       
2104-2407       
2104-2408       
2104-2409       
2104-2410       
2104-2411       
2104-2412       
2104-2413       

ปวช./ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส/์ 
เมคคาทรอนิกส์ 

 

2104-2415       



2104-2417       
2104-2418       
2104-2421       
2104-2423       
2104-5001       

รวม 22 รายวิชา 22วิชา 22วิชา 22วิชา 22วิชา 22 0 

 
 
 

ตารางแสดงสถานการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวส. ปี2554 (ต่อ) 

การพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิจารณา
จาก 

สรุปคุณภาพ 

ระดับ / สาขาวิชา / 
สาขางาน 

รหัสรายวิชาที่เปิด
สอน 

ข้อ
มูล

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ขอ

ง

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
 ก

าร
 

สอ
ดค

ล้อ
งกั

บค
วา

ม

ต้อ
งก

าร
ขอ

งต
ลา

ดแ
รง

 

งา
นแ

ละ
ชุม

ชน
 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ิน

หล
ักส

ูตร
 

รา
ยง

าน
กา

รนํ
าผ

ลก
าร

ปร
ะเ
มิน

ไป
ใช้

 

คร
บท

ั้ง 

4 
ข้อ

 
ไม

่คร
บ 

4 
ข้อ

 

3127-1001       
3127-1002       
3100-0106       
3127-2001       
3127-2002       
3127-2003       
3127-2101       
3127-2005       
3127-2006       

ปวส. /ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส/์ 
เมคคาทรอนิกส์ 

 

3100-0101       
รวม 10รายวิชา 10วิชา 10วิชา 10วิชา 10วิชา 10 0 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมาย    หมายถึงได้มีการพัฒนา ปรับปรุง  
เคร่ืองหมาย  หมายถึงยังไม่ได้พัฒนา, ยังไม่ได้ดําเนินการ 

 



สรุป     
1. รายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อจํานวน 39 วิชาร้อยละ 100      
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ       
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ     

มากกว่าร้อยละ 75 

มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ       
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ      

ร้อยละ 60 - 75 

มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ       
ที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ      

ตํ่ากว่าร้อยละ 60 หรือไม่ปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติข้อใด       ข้อหน่ึง

เพียงข้อเดียว 

  
 

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 13  อยู่ในระดับ      ดี           พอใช้          ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ค่าร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มคีณุภาพ 
สาขางาน 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
ผลการพัฒนา 

1.  เมคคาทรอนิกส์ ร้อยละ 100          ร้อยละ 100 ดี 

 
 
 ข้อกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกสร์่วมกับฝ่ายวิชาการ และสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 
  
 
 



การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา รับผิดชอบนําแบบประเมินผลความพึง

พอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ให้ผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นผู้สอนเฉลี่ยกลุม่ละไม่น้อยกว่า 
20คน ดําเนินการตอบแบบสอบถามเพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
ทุกรายวิชา โดยให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นในสปัดาห์ที่ 18 ของทุกภาคเรียน 
  

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

1. จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ ดังน้ี 

2.1 ผ่านการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ 
2.2 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.3 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน 
2.4 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ 
 
 
1.    จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจําปีการศึกษา 2554  จําแนก
ตามระดับช้ันปี  สาขาวิชา สาขางาน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ดังต่อไปนี้ 

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน รวม 
ระดับช้ันปี สาขางาน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

ปวช. ช้ันปีที่ 1 1 1 2 

ปวช. ช้ันปีที่ 2 5 5 10 

ปวช. ช้ันปีที่ 3 7 3 10 

รวมระดับ ปวช. 

สาขางานเมคคาทรอนิกส ์

13 9 22 

ปวส. ช้ันปีที่ 1 5 5 10 

รวมระดับ ปวส. 
สาขางานเมคคาทรอนิกส ์

5 5 10 

 
หมายเหตุ : ยังไม่ได้รวมรายวิชาของนักศึกษาช้ัน ปวส.2  

 
 
 
 



2.   รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างมีคุณภาพ มีจํานวน    32   รายวิชา 
จากจํานวน 32 รายวิชาต่อภาคเรียน คิดเป็นค่าร้อยละ 100.00   โดยดําเนินการดังน้ี 

                   ผ่านการตรวจการเขียนแผนการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ 

    มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้                           

    มกีารนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน                       
    มีการนําผลการประเมนิมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 

ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 60 – 75 ตํ่ากว่าร้อยละ60 

 
ซึ่งผลของการประเมิน แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจํานวน   

32   รายวิชา จากจํานวนทั้งหมด    32   รายวิชา/ภาคเรียน  คิดเป็นร้อยละ   100.00   ของรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด 

 

และผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 14  อยู่ในระดับ     ดี           พอใช้          ปรับปรุง 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกสร์่วมกับฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พิจารณาและจัดทําเคร่ืองมือสําหรับการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน วางแผนและกําหนดระยะเวลาของการดําเนินการ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์ มอบหมายให้ครูผูส้อนทกุรายวิชา รับผิดชอบนําแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ให้ผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นผู้สอน
เฉลี่ยกลุม่ละไม่น้อยกว่า 20 คน ดําเนินการตอบแบบสอบถามเพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของครูผู้สอนทุกรายวิชา โดยให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่ 18 ของทุกภาคเรียน 
 
  
 



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

1. จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน

ความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีสอน 
การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา 
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล 
5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา/สาขางาน 
 
จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจําปีการศึกษา 2554  
จําแนกตามระดับชั้นป ี สาขาวิชา สาขางาน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ดังต่อไปนี ้

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ระดับชัน้ป ี สาขาวิชา/สาขางาน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 

ปวช. ชั้นปีที่ 1 1 1 2 

ปวช. ชั้นปีที่ 2 5 5 10 

ปวช. ชั้นปีที่ 3 7 3 10 

รวมระดับ ปวช. 

สาขาวิชาไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส ์           

สาขางานเมคคาทรอนิกส ์
13 9 22 

ปวส. ชัน้ปีที่ 1 5 5 10 

รวมระดับ ปวส. 

สาขาวิชาไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส ์           

สาขางานเมคคาทรอนิกส ์
5 5 10 

รวมจํานวนรายวิชาท้ัง 2 ระดับ 27 14 32 

 
 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ปีการศึกษา 2554 

สาขาวิชา ระดับ สาขางาน ระดับความพึงพอใจ 

1. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ ปวช. เมคคาทรอนิกส์ 4.35 

1. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ ปวส. เมคคาทรอนิกส์ 4.26 

รวมค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของผู้เรียนท้ังหมด 4.30 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 
 



เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

4.00 – 5.00 3.50 – 3.99 1.00 – 3.49 

 
ปีการศึกษา 2554 จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน

ของผู้สอน จําแนกเป็นผู้เรียน ระดับ ปวช. จํานวน  105  คน และปวส. 29 คน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม ผู้เรียน มีระดับความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ  4.30 
 

         ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 15  อยู่ในระดับ        ดี          พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

จํานวนผู้เรียน คะแนนเฉล่ีย จํานวนผู้เรียน คะแนนเฉล่ีย 

ผลการพัฒนา 

120 4.29 134 4.30 ดี 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 16  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
                  อย่างเหมาะสม 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ร่วมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2554  และ
ปีงบประมาณ 2554  เพ่ือวางแผนการเตรียมจัดซื้อวัสดุฝึกให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2555  
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา รับผิดชอบจัดทําแผนการ
เรียนรู้ ใบงานสําหรับการฝึกทักษะ และเขียน สผ. 1 เพ่ือขออนุมัติจากทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดซื้อ 
จัดหาวัสดุฝึก โดยภาคเรียนที่ 1/2554  จัดส่ง สผ. 1 ภายในวันที่  15  มีนาคม  2554  และภาคเรียนที่ 
2/2554 ต้องจัดส่ง สผ. 1 ภายในวันที่  1  ตุลาคม  2554   
  

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



1. งบดําเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนในแต่ละหลักสูตรตามประเภท

วิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนในแต่ละหลักสูตร 

ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
งบดําเนินการทั้งหมดของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ประจําปีการศึกษา 2554 เป็นงบประมาณประจําปี
งบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2555 จํานวน  969,235  บาท   ประกอบด้วย  

1. งบประมาณ งบบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 797,160  บาท 
 เงินเดือนข้าราชการประจํา จํานวน 1 คน เป็นเงิน  472,440 บาท 
 งบอุดหนุน ค่าจ้างช่ัวคราว ครูจ้างสอน 3 คน (11 เดือน) เป็นเงิน  324,720 บาท 

2. งบประมาณค่าวัสดุฝึกประจําปีการศึกษา 2554  จํานวนทัง้สิ้น  172,075 บาท 
 

ตารางแสดงงบประมาณวัสดุฝึก จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขางาน 

งบประมาณวัสดุฝึก  (บาท) 
หลักสูตร/สาขาวิชา สาขางาน ปลายปี งปม. 

2554 
ต้นปี งปม. 

2555 
รวม 

ค่าร้อยละ เทียบ
กับงบดําเนินการ 

969,235   

หลักสูตรระดับ 
ปวช.  สาขาวิชา

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

เมคคาทรอนิกส์ 35,000 33,000 68,000 7.01 

หลักสูตรระดับ 
ปวส.  สาขาวิชา

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

เมคคาทรอนิกส์ 8,000 10,033 18,033 1.85 

รวมงบประมาณวัสดุฝึกทั้งสิน้ 43,000 43,033 86,033 8.87 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนต่องบดําเนินการ
ทั้งหมด 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 15           
ของงบดําเนินการทั้งหมด 

ร้อยละ  10 – 15             
ของงบดําเนินการทั้งหมด 

น้อยกว่าร้อยละ 10         
ของงบดําเนินการทั้งหมด 



ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีการเรียนการสอนประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ระดับปวช. และ ปวส. 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณในการจัด ซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนให้แผนก
วิชาช่างเมคคาทรอนิกส์จํานวนทั้งสิ้น 172,075  บาท จากงบดําเนินการทั้งหมด 969,235 บาท คิดเป็นค่ารอ้ย
ละ 17.75 

         ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 16  อยู่ในระดับ        ดี            พอใช้          ปรับปรุง 
 
 
ข้อกําหนดที่ 2.3  จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกสร์่วมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2554  และ
ปีงบประมาณ 2555 เพ่ือวางแผนการเตรียมจัดซื้อและจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ 
Software ที่ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน  
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์มอบหมายให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ ดําเนินการสํารวจ และจัดทําโครงการสอน แผนการสอน
ที่สามารถให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้งานร่วมกันอย่างคุ้มค่า และประหยัด โดยให้ผู้เรยีนที่มีศักยภาพสามารถนํา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC / Notebook มาใช้งานด้วย 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนห้องและตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อห้อง 
3. จํานวนผู้เรียนในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ละหลักสตูร ตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงจํานวนผู้เรียนที่เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในปีการศึกษา 2554 

จํานวนผู้เรียนที่เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ห้อง 
ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 

จํานวน
เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
รวม 

จํานวน
ผู้เรียน
เฉลี่ย      
2 ภาค
เรียน 

ผู้เรียน : 
คอมพิวเตอร์ 

1 เคร่ือง 

ห้อง 731 4 เคร่ือง - - - 29 29 29 7.25 

ห้อง 734 6 เคร่ือง - 29 - - 29 29 4.8 

ห้อง 530 40 เคร่ือง 75 - 29 - 104 52 1.3 

รวม 50 เคร่ือง 75 29 29 29 162 81 1.62 

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เกณฑ์การตัดสิน  

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผู้เรียน  :  คอมพิวเตอร์ 
1 คน  :  1  เคร่ือง 

ผู้เรียน  :  คอมพิวเตอร์ 
2 คน   :  1  เคร่ือง 

ผู้เรียน  :  คอมพิวเตอร์ 
3 คนข้ึนไป  :  1 เคร่ือง 

 
ดังน้ันในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์มเีคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประกอบการเรียน

การสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมท้ังหมดจํานวน 50 เครื่อง มผีู้เรียนเข้าเรียนรวมจํานวนเฉลี่ยทั้ง 2 
ภาคเรียนเท่ากับ  81  คน  คดิอัตราจํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ได้เทา่กับ 1.62  :  1 

 

ผลการประเมนิตัวบงช้ีที่ 17 อยู่ในระดับ         ดี      พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

192 50 162 50 

ผลการพัฒนา 

อัตราส่วนผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 
1.92  :  1 

อัตราส่วนผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 
1.62  :  1 

พอใช ้

*คิดจากจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง (เฉลีย่ 2 ภาคเรียน) 
 
 



ข้อกําหนดท่ี 2.4 จัดสถานทีเ่รียน สถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตัวบ่งชี้ที่ 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง 
                     ฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด 
                     ประโยชน์สูงสุด 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ร่วมประชุมกับงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2553  และ
ปีงบประมาณ 2554  เพ่ือวางแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  

 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มอบหมายให้คณะครูผู้สอนที่รับผิดชอบดูแล บํารุงรักษา
อาคารสถานที่ภายในและภายนอกแผนกวิชา ร่วมกันควบคุมและกําหนดกติกาการใช้พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานท่ี
ปรับปรุงใหม่ของครูผู้สอนและผู้เรียน โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความสะอาดในบริเวณพ้ืนที่ 
  

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

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

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

 

ตารางแสดงการจําแนกพ้ืนทีแ่ละห้องเรียนในแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2554 

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝกึปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับวิชาที่เรียน 

พ้ืนที่ / หมายเลขห้อง 
อาคาร 7 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

พ้ืนที่อาคารช้ัน 3  
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ห้อง 731    

ห้อง 732    

ห้อง 733    

ห้อง 734    

ห้องนํ้าครูผู้สอน    



จากตารางพบว่า  

• พ้ืนที่ที่มีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
ของแต่ละวิชาอยู่ในระดับ  ดี  จํานวน   2  ห้อง   คิดเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่  ห้องทั้งหมด 
(พ้ืนที่ห้องทั้งหมด 5 พ้ืนที่/ห้อง) 

• พ้ืนที่ที่มีการจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ของแต่ละวิชาอยู่ในระดับ  พอใช้ จํานวน 3  ห้อง คิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ห้อง
ทั้งหมด (พ้ืนที่ห้องทั้งหมด 5 พ้ืนที่/ห้อง) 

• ไม่มีพ้ืนที่ห้องที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปรับปรุง  

ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจากข้อ 3.1 – 3.3  
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติข้อ 1 – 3    ปฏิบัติข้อ 1 – 2   

 
 ดังน้ัน พ้ืนที่ห้องของอาคารแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2554 ที่มีการจัดอาคาร

เรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนได้อย่าง
มีคุณภาพในระดับ ดี และ พอใช้  มีจํานวนทั้งสิ้น   5   พ้ืนที่ จากทั้งหมด  5  พ้ืนที่  คิดเป็นค่าร้อยละ  80 
และสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การตัดสินได้เพียง 3  ข้อ โดยข้อ 3  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ คือ ข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และ3.3 

เท่าน้ัน 

      ดังน้ันผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 18  อยู่ในระดับ           ดี      พอใช้        ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนห้อง และค่าร้อยละของพ้ืนที่    
ที่มีการจัดให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน   

ได้อย่างมีคุณภาพ               
ปีการศึกษา 2553 

จํานวนห้อง และค่าร้อยละของพ้ืนที่    
ที่มีการจัดให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน   

ได้อย่างมีคุณภาพ               
ปีการศึกษา 2554 

จํานวนพ้ืนที่  ร้อยละ จํานวนพ้ืนที่  ร้อยละ 

ผลการพัฒนา 

5 100 5 80 พอใช้ 

 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือ 
                     ต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์จัดประชุมครูผู้สอน ปรึกษาหารือ และวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ 
และครุภัณฑ์สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาเรียนให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์วิทยบริการของ
แผนกวิชาต่อไป พร้อมทั้งการจัดทําโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวเสนองานวางแผนและงบประมาณ ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึง สําหรับการพัฒนาพ้ืนที่
สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนนอกเวลาเรียน โดยจัดต้ังเป็นห้องค้นคว้าทางระบบอินเตอรเน็ต มีวัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบไร้สาย (WIFI) จํานวน 3 ชุด ให้บริการผู้เรียนมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 
เป็นต้นมา และอาศัยตําราเรียนตามโครงการเรียนฟรีจํานวนหน่ึงมาใช้บริการผู้เรียนในลักษณะของมุมวิชาการ 

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

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ศูนย์วิทยบริการที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก 

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

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติ 3 ข้อ    ปฏิบัติ 1 – 2  ข้อ 

 
 ศูนย์วิทยบริการของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีการเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2553
เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้สอน และบุคคลทั่วไปในชุมชนได้อย่าง
เต็มรูปแบบ ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดทําระบบเครือข่ายภายในของแผนกวิชา
เมคคาทรอนิกส์ จนสามารถให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั้งแบบไร้สาย (WIFI) และแบบใช้งานผ่านสาย กับ
เคร่ืองบริการระบบอินเตอร์เน็ท  



 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 น้ี แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ สามารถให้บริการการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ได้ในระดับหน่ึง เพราะจํานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ยังมีจํานวนเท่าเดิม คือ 3 ชุด ส่วนสื่อที่
นอกเหนือจากระบบอินเตอร์เน็ต ยังไม่สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ เน่ืองจากขนาดของพ้ืนที่ห้อง
สามารถจะรองรับผู้เรียน และผู้รับบริการได้ค่อนข้างจํากัด ทําให้สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ของตัวบ่งช้ีน้ี
จํานวน 2  ข้อ  คือข้อ 1 และข้อ 2 

 

ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 19  จึงอยู่ในระดับ        ดี         พอใช้     ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปฏิบัติได้ 1 – 2 ข้อ ผลการพัฒนา = ปรับปรุง 

ปีการศึกษา  2554 ปฏิบัติได้ 1 – 2 ข้อ ผลการพัฒนา = ปรับปรุง 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 20  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์จัดประชุมครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ควบคุม 
ดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน มีการวางแผนตรวจสอบความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ วางแผนและจัดทําโครงการในการจัดหา หรือการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
วางแผนจัดทํารายงานการซ่อมบํารุงรักษาประจําปีการศึกษา 2554 
  
การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ได้ดําเนินการปรับปรุง พัฒนาและเสนอความต้องการเก่ียวกับ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 มีการตรวจสอบแต่ละภาค
เรียน และประจําปีงบประมาณ มาอย่างต่อเน่ือง เมื่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ใดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ก็
มีการเสนอสถานศึกษา ขออนุมัติแทงจําหน่าย และเสนอจัดซื้อมาทดแทน ส่วนกรณีที่ชํารุด ทางแผนกวิชาฯ 
เสนอสถานศึกษาขอซ่อม (ซ่อมเอง และส่งซ่อม)  
 
 ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) จะต้องดําเนินการและมีข้อมูลทีบ่่งช้ีคุณภาพ ดังน้ี 

1. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชา / สาขางาน และอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
2. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกณ์ทีม่ีอยู่ในสาขาวิชา / สาขางาน และมคีวามเพียงพอ 
3. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกณ์ทีม่ีอยู่ในสาขาวิชา / สาขางาน และมคีวามทนัสมัย 



4. ผลการประเมนิความพึงพอใจ / ความเพียงพอ / ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ทีใ่ช้ 

5. มีการปรับปรุงโดยใช้ผลการประเมิน 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ปฏิบัติทุกข้อ ปฏิบัติข้อ 1 – 4  ปฏิบัติข้อ 1 – 3  

 
 สําหรับปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้ทําการสํารวจถึงสภาพ ความทันสมัยขอ
ของครุภัณฑ์ ในแผนก ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

 รายการสํารวจสภาพครุภัณฑ์ของแผนกเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554  

คุณภาพของครุภัณฑ์ 
ที่ รายการ จํานวน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 เคร่ืองฝึกไฮดรอลิกส ์ 1  เคร่ือง    
2 ป๊ัมลมขนาด 2 หัวฉีด PUMA  มอเตอร์ 1 H.P.   1 ชุด    

3 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 18300 บีทียู 
ย่ีห้อ ไฮได 

1  เคร่ือง 
   

4 ชุดทดลองไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าย่ีห้อ FESTO  
รุ่น TP  601 

1  ชุด 
   

5 ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้าย่ีห้อ BOSCH รุ่น ELECTRO 
PNEUMATICH 

1  ชุด 
  

 
 

6 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ย่ีห้อ Panasonic  
รุ่น PT-LB51SEA S/N SB7450261R 

1  เคร่ือง    

7 สว่างแท่นเจาะตัวเล็ก 1  เคร่ือง    

 
 
 
 
 



รายการสํารวจสภาพครุภัณฑ์ของแผนกเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554 (ต่อ) 

คุณภาพของครุภัณฑ์ 
ที่ รายการ จํานวน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

8 จิ๊กซอร์มากีต้า รุ่น 4323 1  เคร่ือง    

9 สว่างไฟฟ้ามากีต้า 1  เคร่ือง    

10 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าระบบดิจิตอลอินเวอร์เตอร์ 140A 1  เคร่ือง    

11 BW-CM-02ครุภัณฑ์เคร่ืองกัด CNC 4  เคร่ือง    

12 Computer ย่ีห้อ Svoa 3  เคร่ือง    

 
ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจากรายการสํารวจครุภัณฑ์ ทั้ง 12 รายการพบว่า 7 รายการอยู่ในสภาพที่ดี 

พอเพียงกับจํานวนนักศึกษา  พอใช้จํานวน 4 รายเน่ืองจากการใช้งาน และที่ควรปรับปรุง 1 รายการเน่ืองจาก
อายุการใช้งานของครุภัณฑ์ เฉลี่ยผลการสํารวจออกมาเป็นร้อยละได้   83.33  นอกจากน้ันทางแผนกเมคคา
ทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีน้ีอย่างชัดเจน ได้ 4 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 4 และข้อ 5 
 

ผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 20  อยู่ในระดับ         ดี       พอใช้          ปรบัปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ระดับความเหมาะสม             
ในการจัดให้มคีรุภัณฑ์และอปุกรณ์   

ในปีการศึกษา 2553 

ระดับความเหมาะสม            
ในการจัดให้มคีรุภัณฑ์และอปุกรณ์   

ในปีการศึกษา 2554 
ผลการพัฒนา 

ปฏิบัติได้  4  ข้อ ปฏิบัติได้  4  ข้อ พอใช้ 

 
 
ข้อกําหนดท่ี  2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ 
                 การเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์จัดประชุมครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ควบคุม 
ดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน และห้องนํ้า มีการวางแผนตรวจสอบ สร้างรูปแบบของ
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
สร้าง/พัฒนาอุปนิสัยในการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 



การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ครูผู้สอนทุกรายวิชามีการให้ความรู้ และอบรมในเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียนทุกระดับช้ันปี ในเวลาท้ังก่อนเข้าเรียน และหลังการเรียน อย่างน้อยคร้ังละ 5 – 10 นาที 
โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติงาน จะเน้นยํ้าในเร่ืองความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือวัดและทดสอบ 
ตลอดทั้งการช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน พ้ืนที่ที่ใช้ปฏิบัติงาน และพ้ืนที่ที่ต้องใช้งาน
ร่วมกัน เช่น บริเวณในห้องน้ํา เป็นต้น  
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา (แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์) 
2. จํานวนสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่าง

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

3. ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิง่อํานวยความสะดวกได้
อย่างมีคุณภาพ 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 

ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิง่อํานวยความสะดวกได้อย่าง
มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 60 – 70  น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 



เน่ืองจากแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีลักษณะของการจัดพ้ืนที่สําหรับการเรียนการสอนทั้งภาค ทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ที่แตกต่างไปจากแผนกวิชาช่างอ่ืน ๆ ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพ้ืนที่ส่วนมาก
จะถูกจัดให้อยู่ในลักษณะของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยแต่ละห้องจะถูกจัดให้มีรูปแบบสภาพแวดล้อม 
ระบบความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกให้เป็นไปตามกลุ่มกระบวนรายวิชา ของสาขาวิชา และสาขา
งาน 
 ดังน้ัน จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ จํานวน 80 คน จาก
จํานวนทั้งหมด 104 คน เก่ียวกับคุณภาพของระบบความปลอดภัยภายในแผนกวิชาฯ พบว่าผู้เรียนของแผนก
เมคคทรอนิกสจ์ํานวนร้อยละ 65.3 มีความเห็นว่าคุณภาพของระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ต้องได้รับการปรับปรุง 
 

ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 21  อยู่ในระดับ         ดี      พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ร้อยละของสาขางาน              
ที่จัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 

 ปีการศึกษา 2553 

ร้อยละของสาขางาน            
ที่จัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 

 ปีการศึกษา 2554 

ผลการพัฒนา 

55.6   65.3 พอใช้ 

 
  
ข้อกําหนดท่ี 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี้ที่  22  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รบัผิดชอบ  
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์จัดประชุมครูผู้สอน มอบหมายให้พิจารณาหาโอกาสในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือนํามาพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพที่รับผิดชอบ เช่น โครงการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนวิชาภาคปฏิบัติ โครงการ
อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นต้น 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่วงปีการศึกษา 2554 ครูผู้สอนของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่สอนที่หลากหลาย เช่นโครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการฝึกอบรมการทําแผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D  เป็นต้น 
 
  



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

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

รับผิดชอบ 
 
ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากรแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2554 

ที่ หัวข้อเรื่อง/ช่ือเรื่อง 
ระยะเวลา 
วัน/เดือน/ปี 

(ช่ัวโมง) 
สถานที ่

จํานวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมอบรม 

1 
โครงการพัฒนาครูเพ่ือผลิตสือ่การ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ 

20-21 สิงหาคม 
2554 

16 ช่ัวโมง 

ห้องอินเตอร์เน็ท 1 
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม่ 
2  คน 

2 
สัมนาเชิงปฏิบัติการแนะนําชุดสื่อ

การเรียนการสอน 

16-18 
พฤศจิกายน 

2554 16 ช่ัวโมง 

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

1  คน 

3 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา
วิจัยช้ันเรียน นวัตกรรมการเรียน

การสอน 

13 ธันวาคม 
2554 

8 ช่ัวโมง 

ห้องประชุม       
สุทธาธรรม  

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ 

3 คน 

4 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบสมรรถนะ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และคุณลักษณะ 3D 

10 – 11 
กรกฎาคม 2553  

12  ช่ัวโมง 

ห้องประชุม       
สุทธาธรรม  

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ 

3  คน 

 
ปีการศึกษา 2554 ครูผู้สอนของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

มีจํานวน 4 คน จากจํานวนทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูผู้สอนแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
 
 
 
 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน หรือตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 89 ร้อยละ 75 – 89  น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

           ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 22 อยู่ในระดับ   ดี         พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2553 การพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2554 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ผลการพัฒนา 

3 100 4 100 ดี 

 
  
ข้อกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
ทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
                    สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์จัดประชุมครูผู้สอนร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกแผนกวิชาฯ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. เช่น โครงการนําครูผู้สอนและผู้เรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเชิญวิทยากรท่ีมี
ความรู้เฉพาะทาง ด้านเมคคาทรอนิกส์มาให้ความรู้แก่ครูผู้สอน และผู้เรียน ภายในแผนกวิชา เป็นต้น 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่วงปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดอบรมวิชาชีพเฉพาะทางให้กับ
ครูผู้สอน ผู้เรียน เช่น การเชิญวิทยากรจากบริษัท festo มาให้ความรู้ในงาน เมคคาทรอนิกส์ กับนักเรียนและ
ผู้สอน  
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 



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

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอื่น ๆ จากสถานประกอบการทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 
 

ตารางแสดงรายช่ือและจํานวนคร้ังของหน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรให้กับแผนกวิชาฯ 

ที่ ช่ือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน จํานวนคร้ัง/ปริมาณทรัพยากร 

1 บริษัท เฟสโต้ จํากัด  1 ครั้ง 

รวมจํานวนคร้ัง/ทรัพยากร 1 ครั้ง 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ระดมทรัพยากรท้ังภายในและ
ภายนอก                

มากกว่า 25 ครั้งข้ึนไป 

ระดมทรัพยากรท้ังภายในและ
ภายนอก                

20 – 24   ครั้ง  

ระดมทรัพยากรท้ังภายในและ
ภายนอก                

น้อยกว่า 20 ครั้ง  

 
 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจํานวน
ทั้งสิ้น  1  ครั้ง 
 

            ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 23  อยู่ในระดับ         ดี            พอใช้     ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนคร้ังของการระดมทรัพยากร ใน
ปีการศึกษา 2553 

จํานวนคร้ังของการระดมทรัพยากร 
ในปีการศึกษา 2554 

ผลการพัฒนา 

ไม่มีการจัดกิจกรรม    1 ครั้ง ปรับปรุง 

 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 24  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) จัดการศึกษา 
                 ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์จัดประชุมครูผู้สอนมอบหมายให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
งานทวิภาคีของแผนกวิชา วางแผนร่วมกับงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดเตรียมปฐมนิเทศผู้เรียน 
ระดับ ปวช. ช้ันปีที่ 3  ที่ต้องออกฝึกงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2554  พร้อมทั้งจัดเตรียมครู
นิเทศการฝึกงานตามสถานประกอบการท่ีผู้เรียนเป็นผู้เลือก 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่วงปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 14 แห่ง รับผู้เรียนในระดับ ปวช. ช้ันปีที่ 3 เข้ารับการฝึกงาน รุ่นละ 20 คน เป็น
เวลารุ่นละ 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 – 6 วัน (ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ) 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แผน / เอกสาร / รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) 

2. รายช่ือสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ และจัดการศกึษาร่วมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) 
ทั้งในระบบทวิภาคี และ / หรือ ระบบปกติ 

 
ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

ที่ ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียน (คน) 
จํานวนสถานประกอบการ 

(แห่ง) 
จังหวัดที่ต้ัง 

1 ปวช. ช้ันปีที่ 3   30 14 เชียงใหม่ 

2 ปวส. ช้ันปีที่ 1 24 11 เชียงใหม่ 

รวม 54 25  

หมายเหตุ  : ช่ือสถานประกอบการ มีรายละเอียดในบทท่ี 1 
             : ในปีการศึกษา 2554 นักศึกษาระดับ ปวส.1 ออกฝึกงานภาคปรกติในช่วงหยุดภาคเรียน วันที่ 5 
มีนาคม 2555 – 4 พฤษภาคน 2555  
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 

จํานวนสถานประกอบการที่มีจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) ทั้งในระบบทวิภาคี และ
ระบบปกติ 
 



เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

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

 
 ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งระบบทวิภาคี และระบบปกติ มีจํานวนสถานประกอบการท้ังหมด 25 แห่ง ซึ่งมีราย 
ละเอียด และรายช่ือสถานประกอบการ ปรากฏอยู่ในบทที่ 1 
 

 ดังน้ัน ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 24 อยู่ในระดับ        ดี        พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 ผลการพัฒนา 

สถานประกอบการ 13 แห่ง สถานประกอบการ  25  แห่ง พอใช้ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิ หรือภูมปัิญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการ 
                    พัฒนาผู้เรียน 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์จัดประชุมครูผู้สอนร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการระดม
ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
แผนกวิชาฯ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เช่น โครงการนําครูผู้สอนและ
ผู้เรียนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์มาให้ความรู้
แก่ครูผู้สอน และผู้เรียน ภายในแผนกวิชา เป็นต้น 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในช่วงปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ
ทางให้กับผู้เรียน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมด้วย PLC S7-300  โดย
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจัดวิทยากรมาให้ความรู้ และฝึกทักษะในทางปฏิบัติ จํานวน  1  คน ใช้เวลา
ทั้งสิ้น  16  ช่ัวโมง และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน ครูผู้สอนเร่ืองการออกแบบระบบนิวแมติกส์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 คนใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ช่ัวโมง 
 
  
 
 
 



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

1. จํานวนสาขางานที่เปิดสอน 
2. จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิ หรือภูมปัิญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผู้เรียน แต่ละสาขางานต่อภาคเรียน 
3. จํานวนสาขางานที่มีการจัดหาผู้เชียวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ต้ังแต่ 2 คน-ช่ัวโมงต่อภาค

เรียนข้ึนไป 
4. ร้อยละของสาขาวิชา / สาขางาน ที่มีการจัดหาผู้เช่ียวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

 
สรุปจํานวนผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือวิทยากร 
จํานวนช่ัวโมง 
ที่ให้ความรู้ 

หน่วยงานของวิทยากร สาขางาน 

1 นายราชพฤกษ์  แก้วป้อม 4 บริษัท เฟสโต้ จํากัด เมคคาทรอนิกส์ 

รวมจํานวนสาขางาน 1 สาขางาน 

คิดเป็นค่าร้อยละ 100 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของสาขาวิชา / สาขางานท่ีมีการจัดหาผู้เช่ียวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
 เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  89 ร้อยละ  75 – 89  น้อยกว่าร้อยละ  75 

 
ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดหาผู้เช่ียวชาญมาร่วมในการพัฒนา

ผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขางานเมคคาทรอนิกส์จํานวน 1 สาขางานคิดเป็นค่าร้อยละ 100 
โดยในภาคเรียนที่ 2/2554 มีผู้เช่ียวชาญจํานวน 1 คน 4 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   
 

            ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 25  อยู่ในระดับ    ดี          พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนสาขางาน ปีการศึกษา 2553 จํานวนสาขางาน ปีการศึกษา 2554 

จํานวน ร้อยละสาขางาน จํานวน ร้อยละสาขางาน 
ผลการพัฒนา 

1 100 1 100 ดี 

 



ตัวบ่งชี้ที่  26  อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  ในระหว่างปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ต้องวางแผนการจัดการด้านบุคลากร
ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  เน่ืองจากจํานวนผู้เรียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน จํานวนช่ัวโมงสอนเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
แผนกวิชาได้ประสานกับงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูผู้สอน
อัตราจ้างช่ัวคราวมาทดแทน  

การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในปีการศึกษา 2553  แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ ดําเนินการสอบคัดเลือก ครูผู้สอนอัตราจ้างช่ัวคราวจํานวน 1 อัตรา  มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครบสมบูรณ์ 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนสาขาวิชา / สาขางาน ที่เปิดสอนในสถานศึกษา (แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์) 
2. จํานวนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา / สาขางาน 
3. จํานวนผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา / สาขางาน 
4. จํานวนผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา / สาขางาน 
5. จํานวนสาขาวิชา / สาขางาน ที่ผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์      

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

ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มคีุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียน 

สาขางาน 
จํานวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จํานวนครูผู้สอนประจําที่มี

คุณวุฒิทางวิชาชีพ 
อัตราส่วน    

ผู้สอน : ผู้เรียน 

สาขางานเมคคาทรอนิกส ์ 134 4 1  :  33.5 

อัตราส่วนโดยเฉล่ีย 134 4 1  :  33.5 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 คน 
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน 
 
 



เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 89 ร้อยละ  75 – 89  น้อยกว่าร้อยละ  75 

 
ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 สาขางานที่มีอัตราส่วนเฉลี่ยของครูผู้สอนคุณวุฒิทางวิชาชีพ                 

1 คน  :  ผู้เรียน    มีอัตราส่วน 1 : 33.5 ในภาคเรียนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
หมายเหตุ  ครูผู้สอน สอนทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่  26  อยู่ในระดับ     ดี           พอใช้          ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

จํานวนสาขางาน ร้อยละ จํานวนสาขางาน ร้อยละ 
ผลการพัฒนา 

1 0 1 100 ดี 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่27  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน ( P) 
  ในระหว่างปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ต้องวางแผนการจัดการด้าน
บุคลากรทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  เน่ืองจากตําแหน่งครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการประจํามีการ
เกษียณอายุราชการ และครูผู้สอนอัตราจ้างช่ัวคราวสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ซึ่งแผนกวิชา
ได้ประสานกับงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูผู้สอนอัตราจ้าง
ช่ัวคราวมาทดแทน 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ ( D)  
  ในปีการศึกษา 2553  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ ดําเนินการสอบคัดเลือก ครูผู้สอนอัตราจ้างช่ัวคราวจํานวน 1 อัตรา มีผู้มาสมัครสอบทั้งสิ้น 2 คน 
ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 1 คน  มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครบสมบูรณ์ 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  หรือ การตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ ( A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จํานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์) 
2. จํานวนผู้สอนประจําทั้งหมดของสถานศึกษา (แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์) 

ตารางแสดงอัตราส่วนของผูส้อนประจําต่อผู้เรียน 
ท่ี รายการ จํานวน 

1 จํานวนผู้เรียนท้ังหมดในแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 134 

2 จํานวนผู้สอนประจําท้ังหมดในแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 4 

อัตราส่วนของครูผู้สอน : ผู้เรียน 1  :  33.5 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 อัตราส่วนผู้สอนประจําต่อผู้เรียนทั้งหมดของ (สถานศึกษา) แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ผู้สอน 1 คน              
ต่อผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน 

ผู้สอน 1 คน              
ต่อผู้เรียน 25 - 30 คน 

ผู้สอน 1 คน              
ต่อผู้เรียนมากกว่า 30 คน 

 เพราะฉะน้ัน อัตราส่วนผู้สอนประจําต่อผู้เรียนทั้งหมด เทา่กับ  1 : 33.5 

                      ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่  27  อยู่ในระดับ         ดี         พอใช้      ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 ผลการพัฒนา 

อัตราส่วนผู้สอน :  ผู้เรียน 
1  :  36 

อัตราส่วนผู้สอน :  ผู้เรียน 
1  :  33.5 

ปรับปรุง 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 ของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 

13.  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
 

ร้อยละ 
100.00    

แฟ้ม 
2-13 

14.  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
       บูรณาการ 

ร้อยละ 
100.00    

แฟ้ม 
2-14 

15.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ 
       การสอนของผู้สอน 

4.3    
แฟ้ม 
2-15 

16.  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซื้อ 
       วัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรบัการจัดการเรียนการ 
       สอนอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 
17.75    

แฟ้ม 
2-16 

17.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ 
       คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

1.62 : 1    
แฟ้ม 
2-17 

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  
       อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
      โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับ 
      วิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
       และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ  

   
แฟ้ม 
2-18 



19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์           
       วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี 
       บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด 
       ประโยชน์สูงสุด 

ปฏิบัติได้ 
1 – 2 ข้อ 

   
แฟ้ม 
2-19 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ 
       และอุปกรณ์ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

   
แฟ้ม 
2-20 

21.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  
       ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่ 
       เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ร้อยละ 
65.32 

   
แฟ้ม 
2-21 

22. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา  
      (แผนกวิชาฯ) ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่ 
      รับผิดชอบ 

ร้อยละ 
100.00    

แฟ้ม 
2-22 

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

1  ครั้ง    
แฟ้ม 
2-23 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 ของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554(ต่อ) 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 

24. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด 
      การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) 
      จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

จํานวน 25 
แห่ง 

   แฟ้ม 2-24 

25. จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรง  
      คุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ที่มีส่วนร่วม 
      ในการพัฒนาผู้เรียน 

1 คน-
ช่ัวโมง/ภาค

เรียน 
   แฟ้ม 2-25 

26.  อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒด้ิาน 
      วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

ร้อยละ 100    แฟ้ม 2-26 

27.  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 1 : 33.5    แฟ้ม 2-27 

 
 



ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 จํานวน 15  ตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า 
1. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ ดี  มีจํานวน 7 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นค่าร้อยละ 46.66 
2. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ พอใช ้มีจํานวน  5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นค่าร้อยละ 33.33 
3. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ ปรับปรุง มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นค่ารอ้ยละ 20.00 

         

ผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที่ 2  อยู่ในระดับ       ดี          พอใช้        ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 13       ดี 

2. มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 14       ดี 

3. มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 15       ดี 

4. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 16       ดี 

5. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 17       พอใช้ 

6. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18       พอใช้ 

7. มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 19       ปรับปรุง 

8. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 20       พอใช้ 

9. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 21       พอใช้ 

10. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่22       ดี 

11. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่23       ปรับปรุง 

12. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่24       พอใช้ 

13. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่25       ดี 

14. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่26       ดี 

15. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี ่27       ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 ข้อกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 28  จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
 ความตระหนัก (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือ
สรุปผลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี และประสานการวางแผนงานร่วมกันกับงานแนะแนว
และสวัสดิการการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพ่ือหาทางแก้ปัญหาเก่ียวกับหน้าที่ของครูที่ปรึกษา 
กําหนดระยะเวลาให้ครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสพบกับผู้เรียนให้มากขึ้น และอย่างสมํ่าเสมอ 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ตลอดปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ออกคําสั่งให้ครูที่ปรึกษาทําหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของผู้เรียนทุกระดับ ทุกช้ันปี และบูรณาการการพบผู้เรียน ซักถาม
ปัญหา ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คําปรึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีแบบบันทึกการให้คําปรึกษาควบคู่
กับการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ส่งงานแนะแนวฯ เป็นประจําทุกวัน 

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

1. แผนการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
2. เอกสาร / รายงาน การจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 

ตารางบันทึกการเข้าพบครูทีป่รึกษา 

สาขางาน/ระดับช้ัน 

สาขางานเมคคาทรอนิกส ์
ช่ือครูที่ปรึกษา จํานวนคร้ังการให้คําปรึกษา/ปี 

ปวช. 1 A นายประสงค์  วงศ์แก้ว 30 

ปวช. 2 A นางวันเพ็ญ  สมุนาพันธ์ุ 25 

ปวช. 3 A นายทรงกลด  มายาง 25 

ปวส. 1 A นายวิธวินห์  กันภัย 25 

รวมจํานวนครัง้การใหค้ําปรกึษา/ปี  เฉลี่ย 26.25 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่า  25  ครั้งต่อปี 20 – 25  ครั้งต่อปี น้อยกว่า 20 ครั้งต่อปี 

 



โดยครูที่ปรึกษาที่มีจํานวนคร้ังการพบกับผู้เรียน 30 คร้ังต่อปี มี 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 25.00 ส่วน
ครูที่ปรึกษาที่มีจํานวนคร้ังในการพบผู้เรียน 25 คร้ังต่อปี มี 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 75.00 ดังน้ัน จํานวนคร้ัง
ที่ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาต่อปี เฉลี่ยเท่ากับ  26.25  ครั้งต่อปี 

 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่  28  อยู่ในระดับ    ดี         พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา 2554 ผลการพัฒนา 

 26.33 ครั้งต่อปี   26.25 ครั้งต่อปี  ดี 

 
ตัวบ่งชี้ที่  29  จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 ความตระหนัก (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือ
สรุปผลเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี และประสานการวางแผนงานร่วมกันกับงานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพ่ือวางแผนการจัดบริการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติด
ให้กับผู้เรียน 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนทุกรายวิชาร่วมกันนํา
ผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้ารับการตรวจสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้
ทําข้อตกลงและกําหนดวันเวลาไว้ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้เรียน คือ 
ศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ (International Students Health Center) 
 

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

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

ตารางแสดงจํานวนและค่ารอ้ยละของผูเ้รยีนท่ีได้รับบรกิารตรวจสารเสพติด ปีการศกึษา 2554 

จํานวนผู้เรียนที่เข้ารับบริการ 
ระดับ  

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวนคร้ังของการ
จัดบริการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. 125 1 ครั้งต่อปี  89 70.4 

ปวส. 39 1 ครั้งต่อปี  32 82.0 

รวมทั้งสิน้ 134 1  ครั้งต่อป ี 121 90.2 

หมายเหตุ : จํานวนนักศึกษาทั้งหมดมากจากข้อมูล จํานวนนักศึกษาแรกเข้า 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

 1  ครั้งต่อปี หรือมากกว่า และ
จํานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ 

มากกว่าร้อยละ 90 

 1  ครั้งต่อปี หรือมากกว่า และ
จํานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ 

ร้อยละ 80 – 90  

 1  ครั้งต่อปี หรือมากกว่า และ
จํานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ 

น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์มีการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน ปี
ละ 1 ครั้ง มีผู้เรียนจํานวน  121  คน จากทั้งหมด  134  คน คิดเป็นร้อยละ 90.2 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 29  อยู่ในระดับ      ดี          พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 ผลการพัฒนา 

1  คร้ังต่อปี และจํานวนผู้เรียนที่
ได้รับการตรวจ ร้อยละ 81.66 

1  คร้ังต่อปี และจํานวนผู้เรียน
ที่ได้รับการตรวจ ร้อยละ 90.2 

ดี 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 30  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
 ความตระหนกั (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือ
สรุปผลเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี โดยศึกษาข้อมูลจาก SAR ของแผนกวิชาในปีการศึกษา 
2552 และ 2553 ในประเด็นเก่ียวกับปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ร่วมกันหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เบาบางลง 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนทุกรายวิชาร่วมกัน
ติดตามผู้เรียนที่มีปัญหา เช่น ขาดเรียนเป็นประจํา ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมของแผนกวิชา
ฯ และกิจกรรมกลางของวิทยาลัยฯ โดยให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนทุกรายวิชาต้องมีหมายเลขโทรศัพท์บ้าน/
มือถือ ของผู้ปกครอง และผู้เรียน ที่สามารถติดต่อได้ทันที 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ (A) 
 
 
 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จํานวนผู้เรียนแรกเข้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน แต่ละหลักสูตร 

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

สาเหตุการออกทุกช้ันปี 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา ลาขางาน ทุกช้ัน

ปี 
 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคนัเม่ือเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา 2554 

ที่ ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน 
แรกเข้า 

จํานวน
ผู้เรียน
ปัจจุบัน 

จํานวน
ผู้เรียนที่
ออก

กลางคัน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ออก
กลางคันเทียบ
กับแรกเข้า 

1 ปวช. ช้ันปีที่ 1 (สาขางานเมคคาทรอนิกส์) 46 41 8 17.3 

2 ปวช. ช้ันปีที่ 2 (สาขางานเมคคาทรอนิกส์) 44 29 4 9.0 

3 ปวช. ช้ันปีที่ 3 (สาขางานเมคคาทรอนิกส์) 35 30 1 2.8 

รวม ระดับ ปวช. 125 100 13 10.4 

4 ปวส. ช้ันปีที่ 1 (สาขางานเมคคาทรอนิกส์) 39 29 14 35.8 

รวม ระดับ ปวส. 39 29 14 35.8 

รวมทั้งหมด 164 129 27 16.4 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

น้อยกว่าร้อยละ 31 ร้อยละ  31 – 40  มากกว่าร้อยละ 40 

 
ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2555  (งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม่) ผู้เรียนทุกระดับช้ันที่ออกกลางคัน มีจํานวน 27 คน จากจํานวนผู้เรียนแรกเข้าทั้งหมด 164 คน คิด
เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.4 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 30 อยู่ในระดับ        ดี         พอใช้        ปรับปรุง 



ผลการพัฒนา 

จํานวนผู้เรียน ปีการศึกษา  2553 จํานวนผู้เรียน ปีการศึกษา  2554 
ระดับช้ัน 

แรกเข้า 
ออก

กลางคัน 
ร้อยละ   
ที่ออก 

แรกเข้า 
ออก

กลางคัน 
ร้อยละ   
ที่ออก 

ผลการ
พัฒนา 

ปวช. 1 44 10 22.7 46 8 17.3 

ปวช. 2 36 2 5.5 44 4 9.0 

ปวช. 3 40 0 0 35 1 2.8 

ปวส. 1 - - - 39 14 35.8 

รวม 120 12 10 164 27 16.4 

ดี 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  
                     ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 
 ความตระหนัก (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือ
สรุปผลเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี โดยศึกษาข้อมูลจาก SAR ของแผนกวิชาในปีการศึกษา 
2552 และ 2553 ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยหาแนวทางที่จะให้ผู้เรียนของแผนก
วิชาฯ ทุกคนทุกระดับช้ันปีได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมย่อย
ของชมรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท) เชิญชวนและติดตามผู้เรียนของชมรมเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ มีการเช็คช่ือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  

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

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

                      3.1  กิจกรรมท่ีส่งเสริมวิชาการ 
                      3.2  กิจกรรมท่ีส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีดี่งามในวิชาชีพ 
                      3.3  กิจกรรมท่ีส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

3. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 



ตารางสรปุกิจกรรมท่ีส่งเสรมิด้านวิชาการ คุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยมที่ดีงามในวิชาชีพท้ังด้านบคุลิกภาพ
และมนุษย์สัมพันธ ์ ปีการศกึษา 2554 

จํานวนของการจัดกิจกรรม 

สาขางาน 
ส่งเสริมวิชาการ 

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี

งาม 

ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
และมนุษย์สัมพันธ์ 

รวม
จํานวน
กิจกรรม 

1. เมคคาทรอนิกส์ - ปรับพ้ืนฐานความรู้
หลักสูตรระยะสั้น 
- กิจกรรมงานเปิด
บ้านวันวิชาการ 
- กิจกรรมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

- พิธีไหว้ครูบวงสรวง
และพิธีไหว้ครูช่าง 

 

- กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายใน 
- ปัจฉมินิเทศนี
กเรียนนักศึกษาที่
จบการศึกษา 

6 

รวม 3 1 2 6 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจดักิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภท
กิจกรรม 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ  75 – 80  น้อยกว่าร้อยละ 75 

 
 ดังน้ัน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของสาขางานทั้งหมด มีผู้ร่วมกิจกรรมจําแนกเป็นผู้เรียน ระดับ ปวช. จํานวน 95 คน จากจํานวน
ทั้งหมด 105 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 90.47  และผู้เรียนในระดับ ปวส. จํานวน 25  คน จากจํานวนทั้งหมด 29 
คน คิดเป็นค่าร้อยละ 86.2 รวมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  120  คน จากจํานวนทั้งหมด  134  คน  คิด
เป็นค่าร้อยละ  89.5 
 

               ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่  31  อยู่ในระดับ    ดี          พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนกิจกรรม ปีการศึกษา 2553 จํานวนกิจกรรม ปีการศึกษา 2554 
สาขางาน 

วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ รวม วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ รวม 

ผลการ
พัฒนา 

1. เมคคาทรอนิกส์ 3 3 3 9 3 1 2 6 ดี 



ตัวบ่งชี้ที่ 32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมทีส่่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  
                      ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ความตระหนกั (Awareness)  หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มีการประชุมครูผู้สอนของแผนกวิชาเพ่ือ
สรุปผลเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมาตลอดปี โดยศึกษาข้อมูลจาก SAR ของแผนกวิชาในปีการศึกษา 
2553 และ 2554 ในประเด็นเก่ียวกับผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยหาแนวทางที่จะให้ผู้เรียนของแผนกวิชาฯ ทุกคนทุกระดับช้ันปีได้
เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท 
 การดําเนินการ (Attempt)  หรือขัน้การปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มอบหมายให้ครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมย่อย
ของชมรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท) เชิญชวนและติดตามผู้เรียนของชมรมเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอ มี
การเช็คช่ือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  
 

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

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

กิจกรรม ต่อไปน้ี 
              2.1  กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              2.2  กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรกัษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม 
4. รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 

ตารางแสดงจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมท้ัง 2 ประเภท ปีการศึกษา 2554 

สาขางาน 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม

อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม

อนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณี 

จํานวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ค่าร้อยละของ
ผู้ร่วมกิจกรรม 

1.  เมคคาทรอนิกส์ - พิธีไหว้ครูพิธี
บวงสรวงและพิธีไหว้
ครูช่าง 

- กิจกรรมแห่เทียน
พรรษาเข้าวัดศรีเกิด 120 89.5 

รวม 1 1 120 89.5 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
         ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกครบทั้ง 2 ประเภท กิจกรรม 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ  80 ร้อยละ  75 – 80  น้อยกว่าร้อยละ 75 

 
ดังน้ันในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติฯ 
ทั้ง  2  ประเภทกิจกรรม มีจํานวน  1  สาขางาน คิดเป็นร้อยละ  100  ของจํานวนสาขางานทั้งหมด  มีผู้เรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับ ปวช. ระดับ ปวช. จํานวน 95 คน จากจํานวนทั้งหมด 105 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
90.47  และผู้เรียนในระดับ ปวส. จํานวน 25  คน จากจํานวนทั้งหมด 29 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 86.2 รวม
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  120  คน จากจํานวนทั้งหมด  134  คน  คิดเป็นค่าร้อยละ  89.5 

        
         

                ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 32  อยู่ในระดับ    ดี         พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

สาขางาน 
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม

อนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณี 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม

อนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณี 

1.  เมคคาทรอนิกส์ 3 1 1 1 

 สรุปผลการพฒันา  ในปีการศึกษา 2554 มีจํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถปฏิบัติได้ตามตัวบ่งช้ี ทั้ง2 
กิจกรรม มีจํานวนผู้เรียนที่รว่มกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 89.5  ผลการ    ประเมินจึงอยู่ในระดับ ดี 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 ของแผนกวชิาอิเล็กทรอนกิส์  ปีการศึกษา 2554 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูลอ้างอิง 

28. จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบ  
      ครูที่ปรึกษา 

26.25 ครั้ง/ป ี    แฟ้มที่ 3-28 

29. จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจ 
       สารเสพติดให้กับผู้เรียน 

1 ครั้ง/ปี ร้อย
ละ 90.2    แฟ้มที่ 3-29 



30. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อ 
       เทียบกับแรกเข้า 

ร้อยละ 16.4    แฟ้มที่ 3-30 

31.  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรม 
       ทีส่่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม  
       จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
       รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

ร้อยละ 89.5
ของผูเ้รียน    แฟ้มที่ 3-31 

32.  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรม 
       ทีส่่งเสริมการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม  
       วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง 
       ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 89.5
ของผูเ้รียน     แฟ้มที่ 3-32 

 
ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า 

1. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ ดี ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นค่ารอ้ยละ 100    
 

เพราะฉะน้ันผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ    ดี         พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่3 ตัวบ่งชี้ที่ 28       

2. มาตรฐานที ่3 ตัวบ่งชี้ที่ 29       

3. มาตรฐานที ่3 ตัวบ่งชี้ที่ 30       

4. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 31       

5. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 32       

ดี 

 
 

มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชพีสูส่ังคม 
 

ข้อกําหนดท่ี 4.1  บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี้ที่ 33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ 
                 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น   และ  กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ 
                 ประชาชน 



 หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2554 แผนกเมคคาทรอนิกส์ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีที่  
                         33 จึงไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีน้ี  
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ต้ังแต่ 4  กิจกรรม / โครงการ 
ขึ้นไป 

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

 

 ในปีการศึกษา 2554 แผนกเมคคาทรอนิกสไ์ม่ได้มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีที่ 33 
  
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 33  อยู่ในระดับ           ดี           พอใช้      ปรับปรุง 
  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 34  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ใน 
                  การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ 
                  ของประชาชนต่องบดําเนินการ 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2554 แผนกเมคคาทรอนิกส์ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีที่  
                         33 จึงไม่มีการใช้งบประมาณการจัดกิจกรรม  
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 33  อยู่ในระดับ           ดี           พอใช้      ปรับปรุง 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4  ของแผนกวิชาอิเล็กทรอนกิส์ ปีการศึกษา 2554 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 

33. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ี 
      ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา 
       ชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ 
       วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

-    - 

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

-      - 

 



ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า 
ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีมีคุณภาพระดับ ปรับปรุง  จํานวน 2  ตัวบ่งชี้ คดิเป็นค่าร้อยละ 100.00 

 

          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4  อยู่ในระดับ        ดี         พอใช้     ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่4 ตัวบ่งชี้ที่ 33       
2. มาตรฐานที ่4 ตัวบ่งชี้ที่ 34        

ปรับปรุง 

 
 

 
มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

 

 ข้อกําหนดที่ 5.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 35  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการ 
                      พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ 
                      ประเทศ ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการของครูผู้สอนของแผนกวิชา 
โดยเน้นยํ้าให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันทุกช้ันปี ได้มีโอกาสนําความรู้ 
และทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทุกรายวิชา มาประยุกต์หรือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ต่าง ๆ ไม่จําเพาะที่เป็นรายวิชาโครงการ (Project) เพียงวิชาเดียว  
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ในปีการศึกษา 2554 ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา สอดแทรกการ
ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนได้สามารถปฏิบัติงานในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่
เหมาะสมเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มส่งเสริม และสนับสนุน ให้ครูผู้สอน และผูเ้รยีน มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ งานนิทรรศการ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับภาค และระดับชาติ เป็นต้น 
 

 



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

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

โครงงาน ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

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

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

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

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

 
ตารางแสดงจํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ปีการศึกษา 2554 

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
สาขางาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจัย 
โครงงาน 
(Project) 

รวมจํานวน
ผลงาน
ทั้งสิ้น 

1.เมคคาทรอนกิส์ (ระดับ ปวช.) - - 1 7 8 

2.เมคคาทรอนกิส์ (ระดับ ปวส.) - - - - - 

รวม - - 1 7 8 

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

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ต้ังแต่  3  ช้ิน ขึ้นไป 2  ช้ิน  1  ช้ิน หรือน้อยกว่า 

 



ในปีการศึกษา 2554 ผู้เรียนของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงาน ทั้งท่ีเป็นไปตามกระบวนวิชาตามหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. รวมท้ังการจัดทําเพ่ือการ
ประกวดทั้งในระดับภาค ภาคเหนือ  

1.  ระดับ ปวช. ผลงานในลักษณะของโครงงาน ตามกระบวนวิชาโครงงานตามหลักสูตรรายวิชา
โครงการ (Project) จํานวน 7 เร่ือง  และลักษณะงานวิจัย 1 เร่ือง 

ดังน้ันในปีการศึกษา 2554 นักศึกษามี ผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยทั้งสิ้น 8 เร่ือง 
 

          ดังน้ันผลการประเมนิคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 35 อยู่ในระดับ     ดี         พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ระดับ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ผลการพัฒนา 

ปวช. 21 100 8 100 

ปวส. - 0 - 0 

รวม 21 100 10 100 

ดี 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการ 
                    เผยแพร่ระดับชาติ 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์  จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการของครูผู้สอนของแผนก
วิชา โดยเน้นยํ้าให้ครูผู้สอนได้ช่วยกันกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันทุกช้ันปี ได้มีโอกาสนํา
ความรู้ และทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทุกรายวิชา มาประยุกต์หรือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงาน ต่าง ๆ ไม่จําเพาะที่เป็นรายวิชาโครงการ (Project) เพียงวิชาเดียว  
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ในปีการศึกษา 2554 ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา สอดแทรกการ
ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนได้สามารถปฏิบัติงานในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่
เหมาะสมเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มส่งเสริม และสนับสนุน ให้ครูผู้สอน และผูเ้รยีน มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ งานนิทรรศการ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับภาค และระดับชาติ เป็นต้น 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนําไปใช้ (A) 
 



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

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

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ต้ังแต่  3  ช้ิน ขึ้นไป 2  ช้ิน  1  ช้ิน หรือน้อยกว่า 

 
ตารางแสดงจํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ และ 

ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2554 

ช่ือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน จํานวน ลักษณะงาน การเผยแพร่ 

1.  ชุดฝึกสอนการจําลองระบบการทํางานของรถ
แบล็คโฮ 

1 ช้ิน โครงงาน ระดับ ภาค ในงาน อาชีวะเอ็กโป 
2012 ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่

2.  เคร่ืองบีบอัดกระป๋องอัตโนมัติ 1 ช้ิน โครงงาน ระดับ ภาค ในงาน อาชีวะเอ็กโป 
2012 ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) 

รวมจํานวน สิ่งประดิษฐ์ 2 ชิ้น  

  
เพราะฉะนั้น ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 36 น้ี แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้มีการจัดทํา

สิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิจัย โดยผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 2 ชิ้น ซึ่งเป็น
สิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ นอกจากน้ันยังได้มีการนําไปเผยแพร่ระดับภาค ใน
ลักษณะของการส่งเข้าร่วมประกวดตามโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ในงานอาชีวะเอ็กซ์โป2012 
ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดขึ้น  
 

            ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 36  อยู่ในระดับ        ดี     พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงาน ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับ 

ชาติ  ปีการศึกษา  2553 

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงาน ที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2554 

ผลการพัฒนา 

1 ช้ิน 2 ช้ิน พอใช้ 



 ข้อกําหนดที่ 5.2  จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 37  ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                     งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการสร้าง 
พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ตามจํานวนงบประมาณที่ได้วางแผนขอ
จัดสรรไปยังงานแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้ครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบในวิชาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
รับไปดําเนินการวางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ครูผู้สอนที่รับผิดชอบในวิชาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ดําเนินการบริหาร
งบประมาณที่ได้รับ โดยการคัดเลือกโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่ผู้เรียนเสนอ ซึ่งในปีการศึกษา 2554
ได้พิจารณาตัดสินสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) ให้ทั้งหมด 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท และ
งบประมาณสําหรับการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์อีก 2 โครงการ เป็นเงิน 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 
บาท 

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

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

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จริงในการดําเนินการต่องบประมาณทั้งหมด ยกเว้นงบลงทุน 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 1.00 ร้อยละ 0.50 – 1.00 น้อยกว่าร้อยละ 0.50 

 
 
 



 ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน จากการพิจารณาของงานวิจัยพัฒนา
และมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท คิดเป็นค่าร้อยละ 
11.42 ของงบประมาณดําเนินการทั้งหมดของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ (1,094,235.00 บาท) 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 37  อยู่ในระดับ      ดี         พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ผลการ
พัฒนา 

163,617 9.22 125,000 11.42 

งบดําเนินการของแผนกฯ 1,773,180 
บาท 

งบดําเนินการของแผนก  
1,094,235.00 บาท 

ดี 

 
 
ข้อกําหนดท่ี 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 38  จํานวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                     งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ 
                     ประเทศชาติ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในปีการศึกษา 2554 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ จัดประชุมครูผู้สอนร่วมกันพิจารณาและหา
แนวทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมอบให้ทีมครผูู้สอนท่ีทําหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของแผนก
เป็นเจ้าภาพในการกําหนดวิธีการและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของแผนกวิชาฯ 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของแผนกวิชาฯ ดําเนินการร่วมกับงานศูนย์ข้อมูล 
และงานประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปรบัปรุงและพัฒนา Website ของแผนกวิชาช่างเมคคา
ทรอนิกส์ ให้เป็นช่องทางแรกในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถ Link ในระบบอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ 
Website ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาได้ 
นอกจากน้ันได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน นิตยสาร เอกสารเผยแพร่ของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น  

 
 



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

1. จํานวนช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารท่ีเก่ียวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน 

2. จํานวนคร้ังของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เก่ียวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ในแต่ละช่องทาง 

 
ตารางจํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน  ปีการศึกษา 2554 

จํานวน/ประเภท 
ระดับช้ัน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน 

ลักษณะการ
เผยแพร ่

จํานวนคร้ัง
ของการ
เผยแพร ่

ปวช. - - - - - - 

ปวส. 
- 2 - - 

ประกวด 
และการจัด
นิทรรศการ 

2 

รวม 2 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 จํานวนคร้ังและจํานวนช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงาน 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่า  4  ครั้งและ 4 ช่องทาง/
ผลงาน หรือมากกว่า 

2 – 3 ครั้ง และ  
2 – 3  ช่องทาง/ผลงาน 

1 ครั้ง และ 1 ช่องทาง/ผลงาน 
หรือน้อยกว่า 

 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 38  อยู่ในระดับ           ดี      พอใช้         ปรับปรุง 
 
 
 
 



ผลการพัฒนา 

ประเภทข้อมูลข่าวสาร 
จํานวนคร้ัง         

ของการเผยแพร่      
ปีการศึกษา  2553 

จํานวนคร้ัง         
ของการเผยแพร่      

ปีการศึกษา  2554 
ผลการพัฒนา 

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

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์ปีการศึกษา 2554 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 
อ้างอิง 

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

จํานวน 
8  เร่ือง    แฟ้มที่ 5-35 

36. จํานวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน 
      ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการ 
       เผยแพรร่ะดับชาติ 

จํานวน 
2 ช้ิน 

   แฟ้มที่ 5-36 

37. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา 
      และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ 
      โครงงานต่องบดําเนินการ  

ร้อยละ  
11.42    แฟ้มที่ 5-37 

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

จํานวน 
2 ครั้ง   

2 
ช่องทาง 

   แฟ้มที่ 5-38 

ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 5 จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า 
1. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ ดี  มีจํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นค่าร้อยละ 50.00 
2. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ พอใช้ มีจํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นค่าร้อยละ 50.00   
3. ผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ ปรับปรุง  มีจํานวน -  ตัวบ่งช้ี คิดเป็นค่าร้อยละ 0 

 

ผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที่ 5 อยู่ใรระดับ      ดี           พอใช้        ปรับปรุง 
 
 
 



ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้ที่ 35       

2. มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้ที่ 36       

3. มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้ที่ 37       

4. มาตรฐานที ่5 ตัวบ่งชี้ที่ 38       

ดี 

 
 

มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ 
 

ข้อกําหนดท่ี 6.1 ใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี 
                  ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ความตระหนัก (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ระบบการบริหารงานในแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ เป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
โดยบุคลากรทุกคนที่เป็นครูผู้สอน (ข้าราชการประจํา/ครูจ้างสอน) ผู้ปกครอง ผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ๆ โดยมีการจัดแผนภูมิการบริหารงานภายในแผนกวิชา แบ่งภาระงานให้ทุกคนได้รับผิดชอบ 
ออกแบบและจัดเตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานภายใน ให้ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
และบุคคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ได้ร่วมกันประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2554 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ จัดให้มีการประชุม สัมมนา เพ่ือปรึกษาหารือ แก้ปัญหาที่
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เก่ียวกับการบริหารงบประมาณด้านวัสดุฝึก ภาระงานท่ีทุกคนรับผิดชอบ
ตามแผนภูมิการบริหารภายในแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มีการนําแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ และผลรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 มาพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน ร่วมกันพิจารณาวางแผนในการพัฒนาครูผู้สอน และผู้เรียน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
 
 
 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร (หัวหน้าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์) พิจารณาจาก 

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

การศึกษาของตนเอง 
3. การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการตัดสินใจ

และการจัดการศึกษา 
4. การพ่ึงตนเอง ที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการ

ดําเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา 
5. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความ

ร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  
6. ความสามารถในการปรับใช้การบริหาร ตามสถานการณ์ที่นําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิได้อย่างต่อเน่ืองและ

หลากหลาย 
7. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพ่ือการ

พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 
8. การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน และมีหน่วยงาน

ตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ระดับคณุภาพ 
คุณลักษณะ 

ดีมาก 
ปาน
กลาง 

ปรับปรุง ไม่ปฏิบัติ 

1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา     

2. มีการใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทาง การวางแผนจัด
การศึกษาของตนเอง 

 
 

 
 

  

3. การมีส่วนรว่ม และการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการบริหาร การตัดสินใจ  และการ
จัดการศึกษา 

 

 
 

  

4. มีการพ่ึงพาตนเอง ที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบการ
บริหารตัวเอง มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการ 
ดําเนินงานตามความพร้อม และสถานการณ์ของ
สถานศึกษา 

 

 
 

 

  

5. มีการประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา     



และบุคลากรภายนอกรวมท้ังการแสวงหา ความร่วมมือ 
ความช่วยเหลือด้านทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหม่ 
ๆ 

 
 

 

6. มีความสามารถในการปรับใช้การบริหารตาม
สถานการณ์ทีนํ่าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิได้อย่างต่อเน่ือง   และ
หลากหลาย 

  
  

7. มีการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพฒันาทีมงาน เพ่ือการ
พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู ้

 

 

 

 
 

  

8. มีการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยเน้นต้นสังกัด
กําหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน และมี
หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 
 

 

 

  

 

ค่าเฉลี่ยรวม ดี 

 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ครบ  8  ข้อ 6 – 7 ข้อ น้อยกว่า  6  ขอ้ 

 
ซึ่งระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา  ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยพิจารณาตามองค์ประกอบทั้ง  8   ข้อ        
พบว่า แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้ดําเนินการทั้ง 8 ข้อ 
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 39  อยู่ในระดับ     ดี         พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนองค์ประกอบที่เป็นระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ
ผู้บริหาร   ปีการศึกษา 2553 

จํานวนองค์ประกอบที่เป็นระดับ
คุณภาพของการบริหารงานของ
ผู้บริหาร   ปีการศึกษา 2554 

ผลการพัฒนา 

8 ข้อ  8 ข้อ ดี 



 ข้อกําหนดที่ 6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 40  ร้อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ที่สามารถปฏิบัติตาม 
                  จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  ในระหว่างปีการศึกษา 2554 จํานวนครูผู้สอนของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มีการเปลี่ยน
จํานวน เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จํานวนช่ัวโมงสอนเพ่ิมขึ้น    
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 

ครูผู้สอนทุกคน ซึ่งเป็นข้าราชการครู  1 คน เป็นครูผู้สอนอัตราจ้างช่ัวคราว 3 คน เป็นผู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกคน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการประเมินตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ จะดําเนินการในปีการศึกษา 2555 
 
 ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

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

วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา 
 

ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของบุคคลากรในแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สาขางาน 
จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

จํานวนบุคลากรที่
ได้รับใบประกอบ

วิชาชีพครู 
คิดเป็นร้อยละ 

จํานวนครูที่ผ่าน
การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ    
พ.ศ. 2548 

1.  เมคคาทรอนิกส์ 4  คน 4  คน 100  
  
หมายเหตุ    หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน 
 
 



ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ร้อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ทีส่ามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มากกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 85 – 90  น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
ดังน้ัน บุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม มีจํานวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของบุคลากรทั้งสาขาวิชา  

 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 40  อยู่ในระดับ    ดี           พอใช้        ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

จํานวนและค่าร้อยละของบุคลากรใน 
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ทีส่ามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ปีการศึกษา 2553 

จํานวนและค่าร้อยละของบุคลากรใน 
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ทีส่ามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ปีการศึกษา 2554 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผลการพัฒนา 

4 100 4 100 ดี 

 
 
 
ข้อกําหนดท่ี 6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่  41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ (สถานศึกษา)  
                       แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มี Webpage ที่อยู่ภายใต้การดูแลของระบบ Website ของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีช่ือ http://mechatronics.cmtc.ac.th โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่
ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาฯ เป็นผู้ดูแลระบบ ควบคู่กับผู้ดูแลระบบของวิทยาลัยฯ 
  
 

http://mechatronics.cmtc.ac.th/�


การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 
ครูผู้สอนทุกคนจะเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ หรือจะทํา e-Book,  e-Learning หรือสร้าง 

Webboard หรือ Facebook สําหรับการเรียนการสอนเพ่ือโต้ตอบกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ในกระบวนการ
บริหารงานภายในแผนกวิชาฯ มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ให้เป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเน่ือง 
 ผลการประเมนิคุณภาพ (Achievement) หรือการตรวจสอบ (C) และการนาํไปใช้ (A) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

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

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 4  หรือ 
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ข้อ 

ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 3 
ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 2 หรือ    

ไม่ได้ดําเนินการ 

  
ซึ่งแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ได้ดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของแผนก

วิชาฯ  ครบตามองค์ประกอบที่กําหนดให้ จาํนวน 5 ข้อ  
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 41  อยู่ในระดับ       ดี          พอใช้         ปรับปรุง 
ผลการพัฒนา 

จํานวนองค์ประกอบของระดับ      คุณภาพใน
การจัดระบบสารสนเทศ     และการจัดการ

ความรู้ของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์     ปี
การศึกษา 2553 

จํานวนองค์ประกอบของระดับ คุณภาพ
ในการจัดระบบสารสนเทศ และการ

จัดการความรู้ของแผนกวิชาช่างเมคคา
ทรอนิกส์    ปีการศึกษา 2554 

ผลการพัฒนา 

ปฏิบัติครบ  5  ข้อ ปฏิบัติครบ  5  ข้อ ดี 

 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 
อ้างอิง 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ี 
      สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม 
      ของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  
      ตรวจสอบได้ 

8  ข้อ    แฟ้มที่ 6-39 

40.  ร้อยละของบุคลากรใน (สถานศึกษา) แผนกวิชา 
      เมคคาทรอนิกส์ที่สามารถปฏิบัติตาม   
      จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง     
      เหมาะสม 

ร้อยละ
100    แฟ้มที่ 6-40 

41.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ 
      การจัดการความรู้ของ (สถานศึกษา) แผนกวิชา 
      เมคคาทรอนิกส์ 

5  ข้อ    แฟ้มที่ 6-41 

 
ผลสรุปการประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ 6 จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า 

    ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับ  ดี  ทั้ง 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นค่าร้อยละ 100.0 
 

          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6  อยู่ในระดับ    ดี         พอใช้        ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2553 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่6 ตัวบ่งชี้ที่ 39       ดี 

2. มาตรฐานที ่6 ตัวบ่งชี้ที่ 40       ดี 

3. มาตรฐานที ่6 ตัวบ่งชี้ที่ 41       ดี 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

ข้อกําหนดท่ี 7 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 42  ระบบแกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ)  
                     อย่างต่อเน่ือง 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ กําหนดโครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพภายในแผนก
วิชาเมคคาทรอนิกส์ ประจําปีการศึกษา 2554  ณ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพ่ือให้
ครูผู้สอนทุกคนได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษา (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี) และก้าว
ไปสู่การทํารายงาน SSR รายบุคคล พร้อมการรองรับการประเมินคุณภาพรอบ 3 ของ สมศ. 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 

ครูผู้สอนทุกคนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามโครงการ แต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวบ่งช้ีใน 
43 ตัวบ่งช้ี ของ 7 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งนําไปประยุกต์เพ่ือกําหนดเป็น SSR ของแต่ละคน 
นอกจากน้ันครูผู้สอนทุกคนต้องพยายามใช้ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของแผนกวิชาฯ มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพต่อไป 
 

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

1. คู่มือและแผนการประกันคุณภาพ 
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 
3. ข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนเพ่ือการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์) 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

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

ไม่ได้ดําเนินการ 

 ในปีการศึกษา 2554 ครูผู้สอนของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ทุกคนได้รับเอกสารคู่มือ ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรม (7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี) ได้ร่วมกันจัดทํา



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 โดยนําผลการประเมินข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
จากผู้เรียน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
 ดังน้ัน ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ของปีการ 
ศึกษา 2554  สามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง 4 ข้อ   
 

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 42 อยู่ในระดับ      ดี         พอใช้         ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนกั (Awareness) หรือขั้นการวางแผน (P) 
  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มอบหมายให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีต่าง ๆ ใน 7 
มาตรฐาน  43   ตัวบ่งช้ี ได้ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูล แหล่งของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารคู่มือการ
ประเมินคุณภาพภายใน และให้กําหนดระยะเวลาในการจัดทํา CDS รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 การดําเนินการ (Attempt) หรือขั้นการปฏิบัติ (D) 

ครูผู้สอนทุกคนออกแบบ และจัดทําเคร่ืองมือ แบบสอบถาม สําหรับจัดเก็บข้อมูลตาม
ลักษณะตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ในคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายใน จัดส่งข้อมูลให้ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่รวบรวม นํามาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2554 
  

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

1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 
2. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
3. มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้ มีการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) 

หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
ข้อมูลประกอบการตัดสนิ 
 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
เกณฑ์การตัดสิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

  ปฏิบัติครบทัง้ 3 ข้อ ปฏิบัติข้อ 1 และ ข้อ 2 ปฏิบัติข้อ 1 เพียงข้อเดียว 

  



ดังน้ัน  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 
2554 สามารถปฏิบัติได้ดีเพียง 2 ข้อ คือ ข้อ 1 และข้อ 2  

          ผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 43  อยู่ในระดับ          ดี      พอใช้         ปรับปรุง 
 
ผลการพัฒนา 

ระดับคุณภาพปีการศึกษา  2553 ระดับคุณภาพปีการศึกษา  
2554 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ผลการ
พัฒนา 

1. มาตรฐานที ่7 ตัวบ่งชี้ที่ 42       ดี 

2. มาตรฐานที ่7 ตัวบ่งชี้ที่ 43        พอใช้ 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7  แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ข้อมูล 
อ้างอิง 

42.  ระบบแกลไกในการประกันคุณภาพภายในที ่
       ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ)  
       อย่างต่อเน่ือง 

ปฏิบัติได้
ครบ      
4  ข้อ 

   แฟ้มที่ 6-39 

43.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

   แฟ้มที่ 6-40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคณุภาพ 
ของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์

 
1.  จุดเด่น และจุดทีค่วรพฒันา ของสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์
  1.1 ผลการดําเนินงานพบจุดเด่นดังต่อไปนี้ 

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1  รอ้ยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามช้ัน
ปี  (ค่าร้อยละ 87.60) 

1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 5  รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม (ค่าร้อยละ 100.00) 

1.1.3 ตัวบ่งชี้ที่ 6  รอ้ยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (คา่ร้อยละ 98.44) 

1.1.4 ตัวบ่งชี้ที ่11 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี (ค่าร้อยละ 100 ของนักศึกษาท้ังหมด เรียน
ต่อ) 

1.1.5 ตัวบ่งชี้ที ่12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา 
(ประเมินได้4.05) 

1.1.6 ตัวบ่งชี้ที ่13 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ (ค่าร้อยละ 100) 
1.1.7 ตัวบ่งชี้ที ่14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ค่าร้อยละ 100) 
1.1.8 ตัวบ่งชี้ที ่15 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน (ค่า

ประเมินเฉลี่ยได้ 4.30) 
1.1.9 ตัวบ่งชี้ที ่16 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม (ค่าร้อยละ 17.75) 
1.1.10 ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา (แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์) 

ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ (ค่าร้อยละ 100.00) 
1.1.11 ตัวบ่งชี้ที่ 25  จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน (1 คน-ชั่วโมง/ภาคเรียน) 
1.1.12 ตัวบ่งชี้ที่ 26  อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ

สาขาวิชา (คิดเป็นค่าร้อยละ 100 อัตราส่วนครู : ผู้เรียน 1 : 33.5) 
1.1.13 ตัวบ่งชี้ที่ 28  จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา (26.23 ครั้ง/ปี) 



1.1.14 ตัวบ่งชี้ที่ 29  จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน (1 ครั้ง/ปี 
จํานวนผู้เรียนร้อยละ 90.25) 

1.1.15 ตัวบ่งชี้ที่ 30  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า (ค่าร้อยละ 
16.44) 

1.1.16 ตัวบ่งชี้ที่ 31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและ มนุษย์สัมพันธ์  (1 
สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100 จํานวนผู้เรียนร้อยละ 89.50) 

1.1.17 ต้วบ่งชี้ที่ 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ผู้เรียนร้อยละ 89.50) 

1.1.18 ตัวบ่งชี้ที่ 35  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรอื การพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ (จํานวน 8  เรื่อง) 

1.1.19 ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการ (ค่าร้อยละ 11.42) 

1.1.20 ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ (ปฏิบัติได้ครบทัง้ 8 ข้อ) 

1.1.21 ตัวบ่งชี้ที่ 40  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา (แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์) ที่
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม (ค่าร้อย
ละ 100) 

1.1.22 ตัวบ่งชี้ที่ 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา (แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์)  (ปฏิบัติได้ 5 ข้อ) 

1.1.23 ตัวบ่งชี้ที่ 42  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา (แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์)  (ปฏิบัติได้ 4 ข้อ) 

 
 1.2  ผลการดําเนินงานพบจุดที่ควรพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4  รอ้ยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (คา่ร้อยละ 72.76) 

1.2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ค่าร้อยละ 71.43) 

1.2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา(1.62คน/1เครื่อง) 



1.2.5 ตัวบ่งชี้ที่  18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝกึปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด (ปฏิบัติได้ 2 จาก 3ข้อ) 

1.2.6 ตัวบ่งชี้ที่  20  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ คือข้อ 1, 2, 4 และขอ้ 5) 

1.2.7 ตัวบ่งชี้ที่  21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน (ผู้เรียนรอ้ยละ65.3 
เห็นว่ามีระดับพอใช้ หรือปานกลาง) 

1.2.8 ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
(แผนกวิชาฯ) จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ (สถานประกอบการ
ทั้งหมด 25 แห่ง) 

1.2.9 ตัวบ่งชี้ที่ 36  จํานวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 

1.2.10 ตัวบ่งชี้ที่ 38  จํานวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ (จํานวน 2 ครั้ง  2  ช่องทาง) 

1.2.11 ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ปฏิบัติได้ 2 ข้อ) 
 

1.3  ผลการดําเนินงานพบจุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง อย่างเร่งด่วน ในปกีารศึกษา 2554 ดังต่อไปนี้ 
           1.3.1   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ 
                             คณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  
                             (ค่าร้อยละ 55.03) 

 1.3.2   ตัวบ่งชี้ที่ 19  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่  
                              เรียน มีบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกดิประโยชน์สูงสุด (ปฏิบัติได้ ข้อ 1 
                             และข้อ 2) 
           1.3.3   ตัวบ่งชี้ที่ 23 จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง 
                              ภายในและภายนอกสถานศึกษา (แผนกวิชาฯ) เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี 
                              ประสิทธิภาพ (1 ครั้ง) 

 1.3.4   ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน (ครู 1 คน/นักเรยีน 33.5 คน) 
           1.3.5   ตัวบ่งชี้ที่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและ 
                             ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ 
                             เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน (ไม่มีการจัดกิจกรรม) 
          



1.3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ  
ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดําเนินการ 
(ไม่มีการจัดกิจกรรม) 

 
2.  นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส ์ปีการศึกษา 2554 

ที่ ช่ือนวัตกรรม ผู้คิดค้น 

1 ชุดทดสอบอัลตร้าโซนิกส ์

นายภาณุพันธ์  จุมปา 
นายภูมิศักด์ิ  ยาบุอุชิ 
นายยอดรัก  ชัยบิน 
นายศักดา  เป็งสุ 

2 ชุดทดสอบโฟโตเซนเซอร ์

นายสด  แซ่ล ี
นายสิธิศักด์ิ  ปินคําแต 
นายสุชาติ  สุขสกุลปัญญา 
นายแสนภูมิ  สุมประดิษฐ ์

3 เคร่ืองสร้างความถี่ไล่สุนัข 

นายปกรณ์  ทพิยะกวิน 
นายนิเวศน์  แซ่ท้าว 
นายพิษณุ  วรกิจพานิชย์ 
นายจารุกิจ  ค้าํจุน 

4 หุ่นยนต์แขนกลระบบนิวแมติกส์ 

นายชัชชัย  เณรพ่ึง 
นายนพรัตน์  สุภวงค์ 
นายพรพนิต  เลียงอนุกูล 
นายพัชรพงษ์  สุรินต๊ะ 

5 เคร่ืองบรรจุภัทฑ์ 

นายเกียรติชนะ  มหาไม ้
นายจิรายุทธ  ปกมูล 
นายชัยวัฒน์  ชัยวัฒนพิพัฒน์ 
นายปรัชญา  โสภา 
นายภาณุพงศ์  วาระวงศ์ 

6 เคร่ืองแยกช้ินงาน 

นายสุวิทย์  ทายะ 
นายอดิรุจ  เดชา 
นายอภิวัฒน์  บัวแตก 
นายอัศวเดช  ต๊ะจันทร์ 

   



7 เคร่ืองฟักไข่กึ่งอัตโนมัติ 

นายภานุพงศ์  ตุ่นแก้ว 
นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์ช่ืน 
นางสาวเบญจวรรณ  มงคล 
นางสาววิไลวรรณ  อินทร์เอม 

 
3.ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์  

    สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยได้ระบุไว้
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพันธกิจ ซึ่งมีโครงการและกิจกรรม  
พอสรุปได้ดังน้ี 

    
   1. พันธกิจที่ 1.  ผลิตนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
             ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  

 -ปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม ่
      -โครงการกีฬาภายใน 

 2. พันธกิจที่ 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบทัง้ 2 ประเภทประกอบด้วย   
              โครงการ/ กิจกรรม ดังน้ี  

-พิธีไหว้ครูพิธีบวงสรวงและพิธีไหว้ครูช่าง 
    -แห่เทียนพรรษา 

-วันวิชาการและเทคโนโลยี 
 3. พันธกิจที่ 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสิ่งประดิษฐ์ และ เข้าร่วมแข่งขันทุกระดับ   
              ประกอบด้วยโครงการ  กิจกรรม ดังน้ี   

          -โครงการสร้างหุ่นยนต์และสิง่ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดและ 
                                 แข่งขัน 
 
   4.พันธกิจที่ 4. นักศึกษาที่จบต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน  
                        ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
                               -ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 

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


