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บทที่ 1 
สภาพทั่วไป ของสาขางานสถาปตยกรรม 

 
 

1. สาขางานสถาปตยกรรม  ตั้งอยู ณ ช้ันท่ี 3  อาคาร 8  หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน   
053 – 217708  ตอ  729 
2. บุคลากรประจาํงานสาขางานสถาปตยกรรม  ท้ังหมด 10 คน ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีรับผดิชอบ 
ภาคเรียนท่ี/2553 

หนาท่ีพิเศษ 

1 นายพงษกร  ศรีมณี ครูชํานาญการ
พิเศษ (คอ.บ.
สถาปตยกรรม) 
 

การออกแบบสถาปตยกรรม 1 (1/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (1/53) 
การเสนอโครงการ (1/53) 
อุปกรณอาคาร 1 (1/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม2 (2/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม4 (2/53) 
โครงการ (2/53) 
วัสดุและวิธีการกอสราง (2/53) 

- หัวหนาแผนกชาง 
- เจาหนาท่ี งาน
ปกครอง  
- ผูชวยหัวหนางาน 
งานวางแผนและ
งบประมาณ 
 

2 นางรัตนติยา  ศรีมณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูชํานาญการ 
(คอ.บ.
สถาปตยกรรม) 

การปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปตยกรรม 
(1/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม 1 (1/53) 
การเขียนแบบกอสราง1 (1/53) 
การเขียนแบบกอสราง2  (1/53) 
 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 (2/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรมเขตรอน
(2/53) 
พันธุไมและอุปกรณตกแตงสวน
(2/53) 
การออกแบบโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก(2/53) 
ผังเมือง (2/53) 

- เจาหนาท่ี งาน
จัดทําคาสอนเกิน
ภาระงานรอบบาย  
- ผูชวยหัวหนา
แผนกวิชา  
-เจาหนาท่ี งานพัสดุ  
-เจาหนาท่ี งานแนะ
แนวอาชพีและการ
จัดหางาน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีรับผดิชอบ 
ภาคเรียนท่ี/2553 

หนาท่ีพิเศษ 

 นางรัตนติยา  ศรีมณี 
(ตอ) 

 ความแข็งแรงของวัสดุ (2/53) 
การบริหารและจัดการงานกอสราง  
(2/53) 
โครงการงานสถาปตยกรรม  (2/53) 

 

3 นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ ครูชํานาญการ
พิเศษ (คอ.บ.
ศิลป
อุตสาหกรรม) 

ภาพราง (1/53) 
ทัศนียวิทยาและการตกแตงแบบ
(1/53) 
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม(2/53) 
ศิลปะ 1 (2/53) 
สถาปตยกรรมไทย (2/53) 

หัวหนางาน งาน
ประชาสัมพันธ  
เจาหนาท่ี งาน
ปกครอง 

4 นายอดุลย จินดารักษ ครูชํานาญการ
(คอ.บ.ศิลป
อุตสาหกรรม) 

อาชีวอนามัย (1/53) 
ไฟฟาในอาคาร (1/53) 
การออกแบบเขียนแบบ
สถาปตยกรรมภายใน1 (1/53) 
กฎหมายและสัญญา (1/53) 
การฝกงาน(2/53) 
สภาวะแวดลอม(2/53) 
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม(2/53) 
ศิลปะ 1 (2/53) 

เจาหนาท่ี งาน
กิจกรรมนกัเรียน
นักศึกษา 

5 นางสาวจันทรจิรา  
กันทา 

ครูพิเศษ 
(วศ.บ.โยธา) 

กฎหมายกอสราง (1/53) 
กลศาสตรโครงสราง (1/53) 
ระบบสุขาภิบาลอาคาร (1/53) 
วัสดุกอสราง (1/53) 
โครงการ (1/53) 
ทฤษฎีโครงสราง (1/53) 
การเขียนแบบกอสราง 3 (2/53) 
วัสดุและวิธีการกอสราง(2/53) 
การปฏิบัติงานสถาปตยกรรม 1 
(2/53) 

เจาหนาท่ี งานแนะ
แนวอาชพีและการ
จัดหางาน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีรับผดิชอบ 
ภาคเรียนท่ี/2553 

หนาท่ีพิเศษ 

 นางสาวจันทรจิรา กัน
ทา (ตอ) 

 การฝกงาน (2/53) 
การประมาณราคา(2/53) 
 

 

6 นายจกัรกฤษณ จูเจริญ ครูพิเศษ 
(คอ.บ.
สถาปตยกรรม) 

พื้นฐานการออกแบบ (1/53) 
วัสดุกอสราง(1/53) 
ทัศนียวิทยาและการตกแตงแบบ
(1/53) 
การออกแบบเขียนแบบ
สถาปตยกรรมภายใน (1/53) 
การวิบัติของอาคาร (1/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม 1 (2/53) 
การประมาณราคากอสราง (2/53) 
การปฏิบัติงานสถาปตยกรรม 1 
(2/53) 
การออกแบบเขียนแบบ
สถาปตยกรรมภายใน(2/53) 
 

เจาหนาท่ี งาน
กิจกรรมนกัเรียน
นักศึกษา 

7 นายเมธาสิทธ์ิ  
วงศจันทรทิพย 

ครูพิเศษ 
(สถ.บ.
สถาปตยกรรม) 

การออกแบบสถาปตยกรรม 2 (1/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (1/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม 4 (1/53) 
การเขียนแบบกอสราง 2 (1/53) 
การปฏิบัติงานสถาปตยกรรม 1(2/53) 
โครงการสถาปตยกรรม (2/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (2/53) 
วัสดุและวิธีการกอสราง (2/53) 
พันธุไมและอุปกรณตกแตงสวน
(2/53) 
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม(2/53) 
การฝกงาน (2/53) 
การเขียนแบบกอสราง 1 (2/53) 

เจาหนาท่ี งานส่ือ
การเรียนการสอน  
เจาหนาท่ี งาน
กิจกรรมนกัเรียน
นักศึกษา 
เจาหนาท่ี งาน
ประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ รายวิชาท่ีรับผดิชอบ 
ภาคเรียนท่ี/2553 

หนาท่ีพิเศษ 

8 นางสุจิตตา ศรีสารัตน ครูพิเศษ 
(ศษ.บ.
อุตสาหกรรม
ศึกษา) 

การเขียนแบบเบ้ืองตน (1/53) 
พื้นฐานการออกแบบ (1/53) 
วัสดุและวิธีการกอสราง 2 (1/53) 
วัสดุกอสราง (1/53) 
การเขียนแบบกอสราง 1 (2/53) 
การทําหุนจําลอง (2/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (2/53) 
การเขียนแบบกอสราง 3 (2/53) 

เจาหนาท่ี งานแนะ
แนวอาชพีและการ
จัดหางาน 

9 นายฉัตรชัย กนัทวงค ครูพิเศษ 
(คอ.บ.
สถาปตยกรรม) 

การทําหุนจําลอง (2/53) 
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (2/53) 
การเขียนแบบกอสราง 1 (2/53) 

เจาหนาท่ีงานลูกเสือ 

10 นางสาววไิลลักษณ  
วัฒณะรุง 

ครูพิเศษ 
(คอ.บ.
สถาปตยกรรม) 

การออกแบบสถาปตยกรรม 1 (2/53) 
การปฏิบัติงานสถาปตยกรรม 1(2/53)  
มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม
(2/53) 
การประมาณราคาการกอสราง (2/53) 

เจาหนาท่ี งานพัสดุ 

 
3. จํานวนพัสดุและครุภัณฑภายในสาขางานสถาปตยกรรม  มีดังตอไปนี ้
 
 
ท่ี รายการ จํานวน รหัสพัสดุ ครุภัณฑ 
1 โตะเขียนแบบ  ขนาด 0.80x1.20 ม. 120 7110-007-0001 
2 เกาอ้ีเขียนแบบชนิดปรับหมุนได 120 7110-006-0001 
3 ตูเหล็กเก็บอุปกรณ  บานเล่ือน 5 7110-013-0002 
4 เคร่ืองฉายภาพ โปรเจ็คเตอรพรอมจอรับภาพ 3 6730-001-0002 
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร แบบต้ังโตะ 20 7440-001-0001 
6 เคร่ืองพิมพเอกสาร HP DESIGNJET 70 1 7440-009-0001 
7 เคร่ืองพิมพเอกสาร ขนาด A3 HP 1 7440-009-0001 
8 เคร่ืองพิมพเอกสาร ขนาด A4 เลเซอร 3 7440-009-0001 
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ท่ี รายการ จํานวน รหัสพัสดุ ครุภัณฑ 
10 กระดานเขียนแบบ A2 10 7110-007-0001 
11 โตะเรียนบรรยาย 12 7110-007-0001 
12 เคร่ืองฉายภาพทึบแสงยี่หอ PLUS รุน DP-30 

หมายเลขเคร่ือง 0081216 

1 6730-001-0003 

13 จอแขวน 70 x 70” 1 6730-002-0001 

14 โตะทําหุนจําลอง ขนาด 1200 x 1200 x 750 
มม. 

20 7110-007-0004 

15 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดเปด 2 บาน 2 7110-001-0001 
16 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู ยีห่อ  ยูนิ

แอร 
2 4120-001-0001 

17 โตะคอมพิวเตอร Tender-II workstation 
และเกาอ้ีผาฝายมีเทาแขน 

3 7110-007-0001 

18 ตูแสดงผลงาน 1 7110-001-0001 
 
 
4.  วิสัยทัศน ของสาขางานสถาปตยกรรม  แผนกชางเทคนคิสถาปตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
มุงเนนพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคน ดานปฏิบัติการเปนชางฝมือ และชางเทคนคิท่ีมีความรูความ
ชํานาญ ดานวชิาชีพตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อพฒันาสูมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพและสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณคาออกสูสังคม 
 
5.  พันธกิจ ของสาขางานสถาปตยกรรม  ประกอบดวย 
      5.1  ผลิตชางฝมือ และชางเทคนิคท่ีไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
      5.2.  สงเสริมความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรมและรักษาส่ิงแวดลอม               
      5.3  บริการงานดานวิชาชีพ ตอสังคม 
      5.4  พัฒนาองคกรใหเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ    
      5.5  สงเสริมและพัฒนาความรูของบุคลากรทางดานสถาปตยกรรม 
      5.6  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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6.  การวิเคราะห  SWOT ของสาขางานสถาปตยกรรม   
จุดแข็ง (S) 

1. ดานนโยบาย : สงเสริมดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม  และการศึกษา ทําให
ผูเรียนสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมไปใชประกอบอาชีพไดตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
2. ดานบริหารจัดการ : ไดรับความรวมมือ และประสานการทํางานของบุคลากรในแผนก
วิชาใหเปนไปตาม แผนงาน/โครงการและกจิกรรมตาง ๆ  ไดดี 
3. ดานวัสดุอุปกรณ :  แผนกวิชาจดัวัสดุ อุปกรณ/ เคร่ืองมือ ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ 
งานไดอยางเพยีงพอ ครบตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และแผนการสอน 
4. ดานผลผลิตและการบริการ :  แผนกวิชาไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการท่ี
ไดมาตรฐาน ทําให ผูเรียนไดรับความรู ทักษะ ประสบการณอยางแทจริง 
 

จุดออน (W) 
1. มีนโยบายไมชัดเจนตอการสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา ดูงานนอกสถานท่ี 
2. ขาดนโยบายสงเสริม และพัฒนาผูสอนใน ดานเทคโนโลยีงานสถาปตยกรรมสมัยใหม 
3. ขาดความเพียงพอดานอาคารสถานท่ีสําหรับการเรียนการสอน 

 
โอกาสในการพัฒนา (O) 

1. ดานสังคมและวัฒนธรรม :  สถานศึกษาต้ังอยูใจกลางเมือง มีความสะดวกในดาน
ระบบสาธารณูปโภค  หนวยงานท่ีเปนแหลงขอมูลทางการศึกษา  และสถานประกอบ 
การท่ีใหความรวมมือจัดการศึกษา 
2. ดานเทคโนโลยี : อัตราการขยายตัว และการพัฒนา ของอาคารบานเรือน สงผลใหเกิด
ความสนใจท่ีจะศึกษาทางดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
3. ดานเศรษฐกิจ :  การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให สถานประกอบการมีความตองการ
รับผูเรียนท่ีสําเร็จ การศึกษาเขาทํางานมากข้ึน 
4. ดานการเมืองและกฎหมาย  :  สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรระดับ ปวส.  ทําใหผูเรยีน
สนใจท่ีจะเขามาศึกษามากข้ึน 

 
อุปสรรค (T) 

1. ดานการเมืองและกฎหมาย : สถานศึกษามี นโยบายไมชัดเจนในการจางครูพิเศษ ทํา
ใหขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. สถานศึกษามีเกณฑการรับผูเรียนเขาศึกษาตอไมชัดเจน สงผลใหคุณภาพทางการ
ศึกษาลดลง 
3. รานเกมส และแหลงอบายมุข  เปนส่ิงยั่วยุใหนักเรียนสนใจในการเรียนลดลง 

 
7. สาขางานสถาปตยกรรม  เปดทําการสอนในสาขางานตางๆ ดังนี้ 

7.1 ระดับ ปวช. เปดสอนสาขางานดังนี ้
 สาขางาน สถาปตยกรรม  
7.2 ระดับ ปวส. เปดสอนสาขางานดังนี ้
 สาขางาน เทคนิคสถาปตยกรรม 

 
8. ขอมูลผูเรียน สาขางานสถาปตยกรรม  และเทคนิคสถาปตยกรรม 
 

จํานวนผูเรียน สาขางาน / 
สาขาวิชา 

ระดับชั้น 
ชาย หญิง รวม 

รอยละ 

ปวช. 1 77 48 125 33.51 
ปวช. 2 73 12 85 22.79 สถาปตยกรรม 
ปวช. 3 59 36 95 25.47 

รวมระดับ ปวช. 209 96 305 81.77 

ปวส. 1 27 15 42 11.26 เทคนิค
สถาปตยกรรม ปวส. 2 16 10 26 6.97 

รวมระดับ ปวส. 43 25 68 18.23 

รวมท้ังส้ิน 252 121 373 100 

(ขอมูลจากงานทะเบียนเม่ือ 31 พฤษภาคม 2553) 
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9. การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการหรืออ่ืน ๆ  
ในปการศึกษา 2553  สาขางานสถาปตยกรรม  ไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดาน

วิชาการ ดังนี้ 
 

ประเภทการพัฒนา 
ลําดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเขาอบรม 

หัวขอการพัฒนา 

วิชาชพี การสอน 
1 นายพงษกร  ศรีมณี 6-11 มิ.ย. 53 โครงการพัฒนา

หลักสูตร
แกนกลาง
อาชีวศึกษา 

 √ 

2 นายพงษกร  ศรีมณี 1 ก.ค. 53 สัมนาวิชาการการ
ประกันคุณภาพ
ภายในดาน
อาชีวศึกษา 

 √ 

3 นายพงษกร  ศรีมณี  √ 
4 นางรัตนติยา  ศรีมณี  √ 
5 นายเชิดชัย  

ทิพยวารีวงศ 
 √ 

6 นางสาวจันทรจิรา 
กันทา 

 √ 

7 นายจกัรกฤษณ  
จูเจริญ 

 √ 

8 นางสุจิตตา  
ศรีสารัตน 

10-11 ก.ค. 53 
 

โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบฐาน
สมรรถนะบูรณา
การปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และ 3 ด ี

 √ 

9 นายฉัตรชัย กนัทวงค 29-31 ต.ค.53 โครงการฝกอบรม
ผูกํากับลูกเสือ 

 √ 

10 นายจกัรกฤษณ  
จูเจริญ 

28-30 พ.ย.53 หลักสูตรพนักงาน
เจาหนาท่ีสงเสริม
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา 

 √ 
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ประเภทการพัฒนา 
ลําดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเขาอบรม 

หัวขอการพัฒนา 

วิชาชพี การสอน 
11 นายพงษกร  ศรีมณี √ 

 
 

12 นายจกัรกฤษณ  
จูเจริญ 

√  

13 นายเมธาสิทธ์ิ   
วงศจันทรทิพย 

18-22 ธ.ค.53 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพและ
วิชาชีพพื้นฐาน 
ระดับภาคเหนอื 
คร้ังท่ี 22 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

√  

14 นายจกัรกฤษณ  
จูเจริญ 
 

5-7 ม.ค.54 โครงการโรงเรียน
สีเขียว 

√  

15 นายพงษกร  ศรีมณี √  
16 นางรัตนติยา  ศรีมณี √  
17 นายจกัรกฤษณ  

จูเจริญ 
√  

18 นายเมธาสิทธ์ิ   
วงศจันทรทิพย 

14 ม.ค.54 สัมมนา  หัวขอ 
“พัฒนาเมือง
อยางไร  ใน
วิกฤตการณโลก
รอน” √  

19 นายพงษกร  ศรีมณี √ 
 

 

20 นางรัตนติยา  ศรีมณี √  
21 นายเมธาสิทธ์ิ   

วงศจันทรทิพย 

24-28 ม.ค.54 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพและ
วิชาชีพพื้นฐาน 
ระดับชาติ ณ 
อาชีวศึกษา 
จังหวดัเชียงราย 

√  
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10. การบริหารงบประมาณในสาขางานสถาปตยกรรม   
10.1 งบประมาณรายรับ ปลายปงบประมาณ  2553 ถึง ตนปงบประมาณ 2554 

รายการ จํานวนงบประมาณ รอยละตองบดาํเนินการ
ท้ังหมด 

สาขางานสถาปตยกรรม (ปวช.) 300,300 0.50 
สาขาเทคนิคสถาปตยกรรม (ปวส.) 54,150 0.09 

รวม 354,450 0.59 
 
10.2 งบประมาณรายจายปลายปงบประมาณ 2553 ถึง ตนปงบประมาณ 2554 

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 
สาขางานสถาปตยกรรม (ปวช.) 300,300 0.50 

สาขาเทคนิคสถาปตยกรรม (ปวส.) 54,150 0.09 
รวม 354,450 0.59 

 
11. เกียรตยิศและชื่อเสียง สาขางานสถาปตยกรรม   
ท่ี รางวัล จากหนวยงาน ชื่อ-สกุล 
1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การ

แขงขันออกแบบบานประหยัด
พลังงาน ระดบัอุดมศึกษา ใน
วันท่ี 20 สิงหาคม 2553 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

นางสาวเสาวรส   
ธิดวงแสง 

2. ชนะเลิศ  การแขงขันทักษะ การ
ออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ 
ปวช. ระหวางวันท่ี 18-22 
ธันวาคม 2553 ณ อาชีวศึกษา
จังหวดัพะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายหาญชัย   
เปรมภิวงค  และนาย
ธรรมรัตน  ฟองมี 

3. ชนะเลิศ  การแขงขันทักษะ การ
ออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ 
ปวส. ระหวางวันท่ี 18-22 
ธันวาคม 2553 ณ อาชีวศึกษา
จังหวดัพะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเสาวรส   
ธิดวงแสง  และนาย
ภาคภูมิ  งามตา 
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12. สถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสาขางานสถาปตยกรรม   
ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 
1 บริษัท แผลงฤทธ์ิ จํากัด 25 ซอย 13 ศิริมังคลาจารย ตําบลสุเทพ อําเภอ

เมืองเชียงใหม เชียงใหม  
2 หางหุนสวนจาํกัดพิลลาร คอนสตรัคช่ัน 43/2 หมู 8 ต ปาแดด ตําบลปาแดด อําเภอเมือง

เชียงใหม เชียงใหม 
3 รานยักษสถาปตยกรรม 16/6 ถ. นิมานเหมินท ต. สุเทพ อ. เมือง  

จ. เชียงใหม 
4 สํานักงานสถาปนิก ตรีญาณรส  

อารคิเทค 
165 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม 

5 บริษัท ปนนา ดีไซน แอนด คอนเซาท 
จํากัด 

30 ถ. นิมมานเหมินท ต. สุเทพ อ. เมือง  
จ. เชียงใหม 

6 หางหุนสวนสามัญ ที มีเดีย ดีไซน อารคิ
เท็คเจอร แอนด เอ็นจิเนียร่ิง 

129/164 หมู 2 ถ.มหิดล  ต.ปาแดด อ.เมือง  
จ.เชียงใหม 

7 หางหุนสวนจาํกัด สมหวัง เมาเทนววิ  139 หมู 1 ต.หวยทราย  อ.แมริม จ.เชียงใหม 
8 บริษัท ไอ เอส อารคิเท็คเจอร จํากัด 19/9 ถ.โชตนา ซอย 6 ต.ชางเผือก อ.เมือง  

จ.เชียงใหม 
9 บริษัท บิวท สบาย จํากดั 53 ถ. ชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
10 บริษัท เฮาสซ่ิงซัพพลายส จํากัด 32 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
11 สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม 451 ถ.ซุปเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลําปาง)  

ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
12 บริษัท ลีเนียรคอนสทรักช่ัน จํากัด 25/8 ซอยโพธิรักษา ต.ตนขาม อ.เมือง  

จ.เชียงใหม 
13 บริษัท ประดิษฐ แอนด แอสโซสิเอทซ 121 หมู 6  ต.สันปาเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
14 สํานักงานเทศบาลตําบลสันกําแพง ถ.สันกําแพง-เชียงใหม อ.สันกําแพง  

จ.เชียงใหม 
15 บริษัท สายลมแสงแดด จํากดั 165/2 หมู 1 ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 
16 บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 292 หมู 1 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ปาตัน อ. 

เมือง จ. เชียงใหม 
17 ภูฟา การเดน โฮม 153  หมู 7 ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 
18 หางหุนสวนจาํกัด สมหวังคันทรีวิล 15 หมู 14 ต. สันปูเลย อ.ดอยสะเกด็ จ. 

เชียงใหม 
19 บริษัท ริชชีริชแลนด จํากัด 399/114 หมู 10 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย 

จ. เชียงใหม 
20 หางหุนสวนจาํกัด เพชรนครพิงคคอน

สตรัคช่ัน 
7 ซอย 1 ก. ถ. หม่ืนดามพราคต ต. ชางเผือก อ. 
เมือง จ. เชียงใหม 

21 หางหุนสวนสามัญ ที มีเดีย ดีไซน 129/164  หมู 2 ถ. มหิดล ต. ปาแดด อ. เมือง จ. 
เชียงใหม 

22 หางหุนสวนจาํกัดภดูินเพียวเฮิรบ 187 หมู 3 ต. ดอนแกว อ. แมริม จ. เชียงใหม 
23 สํานักงานเขียนแบบปาไสวใจด ี 464/3 หมู 3 ถ.เชียงใหม-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย 

อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม 
24 บริษัท วังสิงหคําวิศวกรรม จํากัด 131/69 ถ. รัตนโกสินทร ต. ชางมอย อ. เมือง 

จ. เชียงใหม 
25 บริษัท ฟวช่ันอารค จํากัด 3/109 ถ. รัตนโกสินทร ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
26 บริษัท สมารทโฮม บิลเดอร จํากัด 294 หมู 7 ถ. ราชพฤกษ ต. หนองควาย อ. หาง

ดง จ. เชียงใหม 
27 รานถนอมการกอสราง 144/1 หมู 8 ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย จ. 

เชียงใหม 
28 บริษัท กาดสวนแกว 2545 จาํกัด 21 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 
29 หางหุนสวนจาํกัด แพร - พิมพ 213/5 หมู 6 ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. 

เชียงใหม 
30 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. ดีไซน จํากัด 177/2-3 หมู 7 ต. หนองควาย อ. หางดง จ. 

เชียงใหม 
31 องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 275 หมู 2 ต. หนองแกว อ. หางดง จ. เชียงใหม 
32 ราน PINK THEORY 108/2 ถ. ซุปเปอรไฮเวย  ต. ชางเผือก อ. เมือง 

จ. เชียงใหม 
33 บริษัท ดี.ยู.วาย ดีเวลลอปเมนต จํากดั 1/1 หมู 1 ถ. ศิริมังคลาจารย ต. สุเทพ อ. เมือง 

จ. เชียงใหม 
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ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 
34 บริษัท เท็กทูรา อินเตอร จํากดั 159/2 ถ. ทุงโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
35 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 
36 ราน 9 หนา อาธิเทค 12 ถ. บุญเรืองฤทธ์ิ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
37 อุทยานหลวงราชพฤกษ 65 หมู 1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
38 บริษัท เค.ที. คอนสตรัคช่ัน แอนด คอน

เซาวแตนท จํากัด 
30 ซอย 6 ถ.นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง 
จ. เชียงใหม 

39 บริษัท ปนนาดีไซน แอนด คอน
สตรัคช่ัน จํากดั 

30 ถ. นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง จ. 
เชียงใหม 

40 มหาวิทยาลัยแมโจ 63 หมู 4 ถ. สันทราย-พราว ต. หนองหาร อ. 
สันทราย จ. เชียงใหม 

41 บริษัท ซีแคด ดราฟวิ่ง จํากัด 179/3 หมู 3 ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย จ. 
เชียงใหม 

42 บริษัท โฮม ครีเอช่ัน แอนด ออกาไน
เซอร จํากัด 

430/37 หมู 7 ต. แมเหยีะ อ. เมือง จ. เชียงใหม 

43 บริษัท ปาลม สปริงส เพลซ จํากัด 99 หมู 3 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. 
เมือง จ. เชียงใหม 

44 บริษัท เทพพิมานอินน จํากัด 9/44   ถนนชลประทาน  ต.สุเทพ  อ.เมือง   
จ.เชียงใหม 
 

 
13. แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ 

 
ท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการท่ี

ดําเนินการ 
วัน/เดือน/ป ผูรับผดิชอบ 

1. งานพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

6-11 มิ.ย.53 ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
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ท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการ 

วัน/เดือน/ป ผูรับผดิชอบ 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1 ก.ค.53 ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
3. โครงการคุณธรรม 3-4 ก.ค.53 ฝายวิชาการ / แผนก

ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ฐานสมรรถนะบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3 ด ี

10-11 ก.ค. 2553 ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 

5. งานปรับปรุงแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม 

21 ก.ค.53 ฝายทรัพยากรฯ / 
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

6. งานออกแบบฉลากนํ้าดื่ม  ตรา 
วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม 

21 ก.ค.53 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

7. โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา 
และ จัดขบวนแหเทียนพรรษา 

21 ก.ค. 53 กิจการนกัศึกษา / 
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

8.. กิจกรรมองคการวิชาชีพ 7-8 ส.ค.53 กิจการนกัศึกษา / 
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

 
 

9. การแขงขันการออกแบบบาน
ประหยดัพลังงาน 

20 ส.ค.53 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

10. กิจกรรมกฬีาภายใน 22 ส.ค. 53 วิทยาลัย / แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 
 



 15 

ท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการ 

วัน/เดือน/ป ผูรับผดิชอบ 

11. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานส่ิงประดิษฐ  ในงานวนั
วิชาการและเทคโนโลยี 

23-25 ส.ค. 2553 ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
12. งานพัฒนาอาคารสถานท่ี 

อาคารประกอบ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน 

17 ก.ย.53 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

13. งานปรับปรุงซอมแซมเวที 
การแสดง 

21 ก.ย.53 ฝายพัสดุ / แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 
14. โครงการฝกอบรมวิชาชีพ

ระยะส้ัน 
13-28 ก.ย. 53 แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
15. งานพัฒนาระบบดูแลผูเรียน 27 ต.ค.53 แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
16. โครงการพัฒนาครุภัณฑ และ

อุปกรณ 
15-29 พ.ย.53 ฝายพัสดุ / แผนกชาง

เทคนิค
สถาปตยกรรม 

17. การจัดสรรโควตารอยละ 50 11 ธ.ค. 53 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

18. งานสงเสริมนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงานระดับสถานศึกษา 

18-22 ธ.ค.53 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

19. โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ 18-22 ธ.ค.53 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

20. การฝกงาน ภาคเรียนท่ี 
2/2553 

แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

21. กิจกรรมดนตรี 8 ม.ค.54 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 
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ท่ี ชื่อแผนงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการ 

วัน/เดือน/ป ผูรับผดิชอบ 

22. กิจกรรมวนัเดก็ 8 ม.ค.54 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

23. โครงการพัฒนานวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงานสูเชิงพาณิชย สู
ชุมชนทองถ่ิน และการ
ประกวดระดบัชาติ 

9-16 ม.ค.54 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

24. งานวิจยัในช้ันเรียน 28 ม.ค. 2554 ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
25. งานปายสารสนเทศ 28 ม.ค. 2554 แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
26. งานออกแบบสัญลักษณนํา

โชคประจําการแขงขัน 
อาชีวเกมส  จงัหวัดเชียงใหม 
 

9-16 ม.ค.54 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

27. กิจกรรมกองเชียรกีฬา 
อาชีวเกมส ระดับชาติ คร้ังท่ี 7 

9-16 ม.ค.54 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

28. โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จ
การศึกษาแผนกชาง
สถาปตยกรรม 
 

10 ก.พ. 54 งานแผนฯ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 

29. โครงการประชุมประกัน
คุณภาพภายในแผนกชาง
สถาปตยกรรม 

18 ก.พ. 54 งานประกันฯ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
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บทที่ 2 
วิธีการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา 

 
วิธีการดําเนินงาน 

 
1. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เปาหมายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  4  ดาน 

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

1.1 พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให
สามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 

1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
1.4 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
1.5 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี 
1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ

การศึกษา 
1.7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชพี

อิสระ 
1.8 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงาน

พึงพอใจ 
1.9 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 

2. ดานการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมี    กลยุทธดังนี ้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอ 
2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ี  ฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ัง

ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ 
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู  
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ

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

ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
4. ดานการบริการวิชาชพีสูสังคม โดยมีกลยุทธดังนี ้

4.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ง 

4.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 

5. ดานนวัตกรรมและการวิจัยโดยมีกลยุทธดังนี ้
 5.1  สงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัย และโครงงาน 

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

 
6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ โดยมีกลยทุธดังนี ้

6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสาขางาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสาขางานดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  

6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสาขางานอยางเหมาะสม 
 
7.  ดานการประกันคุณภาพภายในโดยมีกลยทุธดังนี ้

7.1    สาขางานควรจัดใหมีระบบการคุณภาพภายใน 
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3. การแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา    
 เพื่อทําหนาท่ีในการสรางเคร่ืองมือ  การประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บ  และการเขียนรายงาน  ควร
เขาใจมาตรฐานและตัวบงช้ีการอาชีวศึกษาเปนอยางดี  ตัวอยางเชน 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา  ควรประกอบดวย 

1. นายพงษกร  ศรีมณี ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนติยา  ศรีมณี รองประธานกรรมการ 
3. นายเชิดชัย  ทิพยวารีวงศ กรรมการมาตรฐานท่ี 1 
4. นายอดุลย  จินดารักษ กรรมการมาตรฐานท่ี 2 
5. นางสาวจันทรจิรา  กันทา กรรมการมาตรฐานท่ี 3 
6. นายจกัรกฤษณ  จูเจริญ กรรมการมาตรฐานท่ี 4 
7 นางสุจิตตา  ศรีสารัตน กรรมการมาตรฐานท่ี 5 
8 นายฉัตรชัย  กนัทวงค กรรมการมาตรฐานท่ี 6 
9. นางสาววไิลลักษณ  วัฒนะรุง กรรมการมาตรฐานท่ี 7 
10 นายเมธาสิทธ์ิ  วงศจันทรทิพย กรรมการและเลขานุการ 

 
4.   ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  มาตรฐานท่ี 1 

 
2554 2553 

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

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

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

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  มาตรฐานท่ี 1 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในดานการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะ ดําเนินโครงการฝกอบรมวิจัย
ในช้ันเรียน ไดจัดสงนักศึกษาไปฝกงาน และ มีการนิเทศภายในสาขาวิชาอยางเปนระบบ มีการจัด
นิทรรศการทางวิชาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 1 มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 

1. โครงการคุณธรรม ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 

2. โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา และ จัดขบวน
แหเทียนพรรษา 

กิจการนกัศึกษา / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 

3. กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจการนกัศึกษา / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 

 
4. การแขงขันการออกแบบบานประหยัดพลังงาน แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
 
 

5. กิจกรรมกฬีาภายใน วิทยาลัย / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 
6. โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน

ส่ิงประดิษฐ  ในงานวนัวิชาการและเทคโนโลยี 
ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 

7. งานพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการปฏิบัติ งานอาชีพ 

ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 

8. โครงการจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา 

ฝายพัสดุ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 

9. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

10. โครงการพัฒนาครุภัณฑ และอุปกรณ ฝายพัสดุ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 

11. การจัดสรรโควตารอยละ 50 แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

12. งานสงเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย
และโครงงานระดับสถานศึกษา 

แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

13. โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

 
14. การฝกงาน แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
15. กิจกรรมดนตรี แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
16. กิจกรรมวนัเดก็ แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
17. งานปายสารสนเทศ แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
18. กิจกรรมกองเชียรกีฬา 

อาชีวเกมส ระดับชาติ คร้ังท่ี 7 
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

19. การแขงขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน
ระดับชาติ 

แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  ในแตละตัวบงชี้ มีดงัตอไปน้ี 
 
มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชพี  (สาขางานสถาปตยกรรม  ) 
ตัวบงชี้ท่ี 1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป  
 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 1 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนโดยไมตํ่ากวา 2.00  
มีการจัดระบบดูแลผูเรียน  และตระหนักถึงการมีสวนรวมของผูปกครองในการแกปญหาผูเรียน 

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 1 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดี
ข้ึนโดยไมตํ่ากวา 2.00  โดยมีการจัดระบบดูแลผูเรียน  และตระหนักถึงการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การแกปญหาผูเรียน 
 
ตัวบงช้ี 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
  ปวช1.=1.50   ปวช.2=1.75  ปวช.3=2.00      ปวส.1=1.75  ปวส.2=2.00 

ขอมูลท่ีจัดเก็บ 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 

โครงการ ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อแกปญหา เพื่อพัฒนา และเพื่อรักษาคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละช้ันป (ปวช. 1, 2, 3 และ ปวส. 1, 2) ที่ลงทะเบียนเรียนในป
การศึกษานั้น 

3. จํานวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน   

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางานทุกช้ันป 

แหลงขอมูล.อาจารยท่ีปรึกษา ,งานทะเบียน,งานวดัผล 
จํานวนนักเรียนท่ีไดรับผลการเรียนเฉล่ีย ระดับชั้น 

0-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 

ผลการ
ประเมิน 

ปวช.1       

รวม       
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จํานวนนักเรียนท่ีไดรับผลการเรียนเฉล่ีย ระดับชั้น 

0-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 

ผลการ
ประเมิน 

ปวช.2       

รวม       
 
 
 
 

จํานวนนักเรียนท่ีไดรับผลการเรียนเฉล่ีย ระดับชั้น 
0-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 

ผลการ
ประเมิน 

ปวช.3       

รวม       

 
จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับผลการเรียนเฉล่ีย ระดับชั้น 

0-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 

ผลการ
ประเมิน 

ปวส.1       

รวม       
 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับผลการเรียนเฉล่ีย ระดับชั้น 
0-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 

ผลการ
ประเมิน 

ปวส.2       

รวม       
(จาก) 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 

 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี  2   รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 

(...√...) ไมมีนกัเรียนนักศึกษาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
(......) มีนกัเรียนนักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนรูจํานวน ..........คน 
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  ตัวบงชี้ท่ี 3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอยางเปนระบบ 
 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 3 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันแนวทางการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ใหผูเรียนมีการประยุกตหลักการวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร โดยการบูรณาการโครงการ
โครงงาน และส่ิงประดิษฐในแผนการจัดการเรียนรู 

  ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 3 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในดานการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะท่ีสงเสริมแนวทางการบูรณา
การวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีการประยุกต
หลักการวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในโครงการโครงงาน และส่ิงประดิษฐในแผนการจัดการเรียนรู 
 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ  

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดแตละช้ันป  ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน   
3. จํานวนผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยโครงงาน  และ/หรือ

โครงการวิชาชีพโดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปน
ระบบตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน จําแนกตามช้ันป 

4. รอยละผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยโครงงาน  และ/หรือ
โครงการวิชาชีพโดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปน
ระบบตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน จําแนกตามช้ันป 
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ผูเรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัย 
ชิ้นงาน/โครงงาน โครงการวิชาชพี ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 125 0 0.0 
ปวช. 2 85 0 0.0 
ปวช. 3 95 84 88.4 
รวมระดับ ปวช. 305 84 27.5 

ปวส. 1 42 37 88.0 
ปวส. 2 26 24 92.3 
รวมระดับ ปวส. 68 61 89.7 

รวมท้ังหมด 373 145 38.8 
 

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

สนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 4 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดใหมีการเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยการบูรณาการและเทคนิคหลากหลายใหผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร การอาน การเขียน 
และการประยุกตใชทักษะทางภาษาในการนําเสนองานทางวิชาชีพ 

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 4 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในดานการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะ  บอรดสารสนเทศ  นิทรรศการ
และโครงการ ใหมีการเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการและเทคนิคหลากหลายใหผูเรียนมีทักษะการส่ือสาร การอาน การเขียน และการ
ประยุกตใชทักษะทางภาษาในการนําเสนองานทางวิชาชีพ 
 
 วิธีดําเนินงาน 

สาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดแผนการเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมแผนงานโครงการในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ท้ังภาษาไทย
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ขอมูลท่ีจัดเก็บ 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละช้ันป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูเรียนท่ีมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา 
สาขาวิชา  สาขางาน  จํ าแนกตามชั้นปโดยเก็บขอมูลจากผลสัมฤทธ์ิในวิชาภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศท่ีสาขาวิชาชีพเปดสอน ท่ีไดเกรดเฉล่ียไมต่ํากวา 2.00 

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทย
และภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป 
 

ผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การ
เขียน และการสนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 125 97 77.6 
ปวช. 2 85 31 36.4 
ปวช. 3 95 77 81.0 
รวมระดับ ปวช. 305 205 67.2 

ปวส. 1 42 29 69.0 
ปวส. 2 26 23 88.4 
รวมระดับ ปวส. 68 52 76.4 

รวมท้ังหมด 373 257 68.9 
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 4 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 5 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดใหผูเรียนสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการคนควาจากการเรียนใน
รายวิชาหรือการฝกอบรม อีกท้ังครูท่ีสอนในรายวิชาชีพท่ีกําหนดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนไดใชความรูและเทคโนโลยีคนควาหาขอมูลเพื่อสนับสนุนการฝกและการปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม  

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 5 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในดานการจัดทําให
ผูเรียนสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการคนควาจากการเรียนในรายวิชาหรือการฝกอบรม และ ครู
ท่ีสอนในรายวิชาชีพที่กําหนดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชความรูและเทคโนโลยี
คนควาหาขอมูลเพื่อสนับสนุนการฝกและการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
วิธีดําเนินงาน  

   สาขางานสถาปตยกรรม   ไดดําเนินการจัดหาครุภัณฑ   คอมพิวเตอรและใหบริการ
อินเตอรเน็ต  นักเรียนนักศึกษา  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ี
จําเปนในการศึกษาคนควา ไดอยางเหมาะสมและเก็บขอมูลจากจํานวนนักเรียนท่ีใชบริการในวิชาท่ีใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูจากสถิตินักศึกษาท่ีใชบริการในแตละภาคเรียนท่ี ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. 
เพื่อใชในการคนควาและใชในการเขียนโปรแกรม 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก  การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดแตละช้ันป  ตามประเภทวิชา  และสาขางาน 
3. จํานวนผูเรียนท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา  เชน อินเทอรเน็ต  

และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  เชน  การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรมซีเอ็นซี  
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ  ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  จําแนก
ตามช้ันปโดยเก็บขอมูลจากผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับประพฤติกรรมการใชความรูและ
เทคโนโลยีในการศึกษาคนควา 

4. รอยละของผูท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา  เชน  อินเทอรเน็ต
และ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ  ตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป  
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ผูเรียนทีม่ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน อินเทอรเนต็ การเขียนแบบ

ดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี ฯลฯ 
ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 125 75 60.0 
ปวช. 2 85 70 82.3 
ปวช. 3 95 84 88.4 
รวมระดับ ปวช. 305 229 75.0 
ปวส. 1 42 37 88.0 
ปวส. 2 26 24 92.3 
รวมระดับ ปวส. 68 61 89.7 
รวมทั้งหมด 373 290 77.7 
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 6 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดแนวทางการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ ของสถานศึกษา  ครูมีการบูรณาการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ี
ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมนุษยสัมพันธท่ีดีในทุกรายวิชาท่ีสอน  ผูเรียนไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธใน
รายวิชาตาง ๆ 

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 6 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินงานแนวทางการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมนุษยสัมพันธ ของสถานศึกษา  ครูมีการบูรณาการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมนุษยสัมพันธท่ีดีใน
ทุกรายวิชาท่ีสอน  ผูเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ไดรับการ
พัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธในรายวิชาตาง ๆ 
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วิธีดําเนินงาน     
       สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ 
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน มีการประเมินเจตคติ คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา มีกิจกรรมพบ
อาจารยท่ีปรึกษา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โครงการสงเสริมคุณภาพและนันทนาการ โครงการพัฒนา
จิต เปนตน ตามวงจรคุณภาพ 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติามขอกําหนด 
2. จํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละช้ันป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูเรียนแตละช้ันปตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานท่ีมีพฤติกรรม 3 ดาน 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของวิทยาลัย เชน การแตงกายตามระเบียบ การเขาแถวหนาเสาธง ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมย ไม
เกี่ยวของกับสารเสพติดและการพนัน เปนตน 

3.2 การมีมนุษยสัมพันธ ไดแก การทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ให
ความรวมมือกับผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน พูดจาสุภาพ เปนตน 

3.3 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไดแก การแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสตางๆ 
 4.  รอยละของผูเรียน ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป 
ท่ีมีคุณธรรม 
 

ผูเรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน (คน) รอยละ 
ปวช. 1 125 49 39.2 
ปวช. 2 85 52 61.1 
ปวช. 3 95 71 74.7 
รวมระดับ ปวช. 305 172 56.3 
ปวส. 1 42 33 78.5 
ปวส. 2 26 10 38.4 
รวมระดับ ปวส. 68 43 63.2 
รวมทั้งหมด 373 215 57.6 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 6 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  7  รอยละของผู สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 7 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ข้ึน ใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา 2 มีจํานวนนอย ระบบดูแลผูเรียน และการดูแลผูเรียน
โดยครูท่ีปรึกษา การส่ือสารขอมูลระหวางสถานศึกษา  ชุมชน และผูปกครองมีสวนรวมในการ
แกปญหา 

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 7 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดกําหนดแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวา 2 มีจํานวนนอย 
ระบบดูแลผูเรียน และการดูแลผูเรียนโดยครูท่ีปรึกษา การส่ือสารขอมูลระหวางสถานศึกษา  ชุมชน 
และผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหา 
 
วิธีดําเนินงาน     
       สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ 
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ  การประเมนิตาม
สภาพจริง  โครงการสอนเสริม ตามวงจรคุณภาพ 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 
 1.ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
 2. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ระดับช้ัน  ปวช. 3  แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวช. 3  แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน 
แหลงขอมูล 

1.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2..งานทะเบียน 
3.หัวหนาสาขาวิชา 
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ระยะเวลา  

   

ผูสําเร็จการศึกษา ผูไมจบการศึกษา 
ระดับชั้น 

จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ปวช.3 95     

รวม 95     

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 7 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  8   รอยละของผู สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 8 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ข้ึน ใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา 2 มีจํานวนนอย ระบบดูแลผูเรียน และการดูแลผูเรียน
โดยครูท่ีปรึกษา การส่ือสารขอมูลระหวางสถานศึกษา  ชุมชน และผูปกครองมีสวนรวมในการ
แกปญหา 

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 8 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดกําหนดแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวา 2 มีจํานวนนอย 
ระบบดูแลผูเรียน และการดูแลผูเรียนโดยครูท่ีปรึกษา การส่ือสารขอมูลระหวางสถานศึกษา  ชุมชน 
และผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหา 
 

วิธีดําเนินงาน     
       สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ 
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ  การประเมนิตาม
สภาพจริง  โครงการสอนเสริม ตามวงจรคุณภาพ 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติามขอกําหนด 
2. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ระดับช้ันปวส 2  แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
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3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับช้ัน ปวส. 2  แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน 
แหลงขอมูล 

1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. งานทะเบียน 
3. หัวหนาสาขาวชิา 

 
ผูสําเร็จการศึกษา ผูไมจบการศึกษา 

ระดับชั้น 
จํานวนนักศึกษา

ท้ังหมด จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
ปวส.2 26     

รวม 26     

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 8 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 9 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาขอสอบมาตรฐาน
วิชาชีพระดับ ปวช. โดยใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ สอศ.   และกําหนดใหผูเรียนท่ีเรียนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวช. ไดรับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ    
 ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 9 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดมีการพัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. โดย
ใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ.   ผูเรียนท่ี
เรียนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวช. ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน   
 

วิธีการดําเนินงาน 
สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ 

เพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ  โครงการฝก
ทักษะ  โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทุกสาขาวิชาตามวงจรคุณภาพ 
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ขอมูลท่ีจัดเก็บ 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีเขารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ   แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
6. หลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเรียนจากพัฒนาการเรียน

การสอนและประเมินผลหรืองานมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
7. หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวนผูเขาสอบ กรรมการจัดสอบหรือ

ผูรับผิดชอบ 
8. หลักฐานการพัฒนาขอสอบหรือเคร่ืองมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
9. หลักฐานการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน 

 
ผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพีเทียบกับผูสําเร็จ

การศึกษา 
ระดับชั้น 

จํานวน
นักศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชพี จํานวน รอยละ 

ปวช.3 95     

รวม 95     

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 9 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  10   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 10 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาขอสอบมาตรฐาน
วิชาชีพระดับ ปวส. โดยใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ สอศ.   และกําหนดใหผูเรียนท่ีเรียนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวส. ไดรับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ    
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 ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 10 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดมีการพัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวส. โดย
ใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ.   ผูเรียนท่ี
เรียนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวส. ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน   
 

วิธีการดําเนินงาน 
สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ 

เพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ โครงการฝก
ทักษะ  โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทุกสาขาวิชา  ตามวงจรคุณภาพ 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ ท่ีเขารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ   แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
6. หลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเรียนจากพัฒนาการเรียน

การสอนและประเมินผลหรืองานมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
7. หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวนผูเขาสอบ กรรมการจัดสอบหรือ

ผูรับผิดชอบ 
8. หลักฐานการพัฒนาขอสอบหรือเคร่ืองมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
9. หลักฐานการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดสอบ 

แหลงขอมูล 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล หัวหนาสาขา (แผนก)วิชาชีพ 
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ผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพีเทียบกับผูสําเร็จ

การศึกษา 
ระดับชั้น 

จํานวน
นักศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ท้ังหมด 

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชพี จํานวน รอยละ 

ปวส2 26     

รวม 26     
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 10 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  11   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ

และศึกษาตอภายใน  1  ป 
 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 11 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดใหผูเรียนท่ีจะจบการศึกษาไดรับการฝกอบรมและบมเพาะใหมีความพรอมใน
การทํางานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  วางแผน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ใชเทคนิคและวิธีหลากหลายเชนไปรษณียบัตร โทรศัพทมือถือของผูเรียนและผูปกครอง และกลุมเพื่อน
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 11 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการใหผูเรียนท่ีจะจบการศึกษาไดรับการ
ฝกอบรมและบมเพาะใหมีความพรอมในการทํางานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
วางแผน  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานใช เทคนิคและวิ ธีหลากหลายเชนไปรษณียบัตร 
โทรศัพทมือถือของผูเรียนและผูปกครอง และกลุมเพื่อนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

วิธีการดําเนินงาน 
สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ 

เพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดกรรมแนะแนวศึกษาตอ โดยปจฉิมนิเทศกอนจบการศึกษา  
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ขอมูลการตรวจสอบคุณวุฒิ แบบสอบถาม ในวันปจฉิมนิเทศตาม 
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชาตามวงจรคุณภาพ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
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2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาแตละหลักสูตร  ตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางาน 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แต
ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แต
ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แต
ละหลักสูตร 

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป แตละหลักสูตร 
แหลงขอมูล 
 งานแนะแนว  งานทวภิาคี  งานทะเบียน งานสารบรรณ 
 

ศึกษาตอ ทํางาน ไมระบุ 
ระดับชั้น 

จํานวนผูจบการศึกษา
ปการศึกษา 2552 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปวช.3 51 40 78.43 0 0 11 21.56 
ปวส.2 9 9 100.00 0 0 0 0.00 

รวม 60 ติดตามได รอยละ 81.6 ติดตอไมได รอยละ 
18.33 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 11 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  12   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

              ของผูสําเร็จการศึกษา 
 ความตระหนกั (Awareness) ตัวบงชี้ท่ี 12 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดใหมีการส่ือสารกับผูจบการศึกษาท่ีไดทํางานในสถานประกอบการวามีทักษะ
วิชาชีพ  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามความตองการมากนอยเพียงใด   วางแนวทางการ
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   ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt)  ตัวบงชี้ท่ี 12 
  ในสาขางานสถาปตยกรรม  มีการส่ือสารกับผูจบการศึกษาท่ีไดทํางานในสถาน
ประกอบการวามีทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามความตองการมากนอยเพียงใดอยาง
ตอเนื่อง  นําขอเสนอแนะของสถานประกอบการมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง 
ๆ ใหไดประโยชนมากท่ีสุด 

 

วิธีการดําเนินงาน 
            สํารวจความพึงพอใจของผูบริหาร เจาของสถานประกอบการ หรือผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอพฤติกรรม
ของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  รวมท้ังนักศึกษาที่ฝกงาน เกี่ยวกับ  
           1)  ความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ัน  
 2)  ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีจําเปนในการทํางาน เชน การเปนผูนําและผูตามท่ีดี การ
ตัดสินใจ ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทักษะในการ
ส่ือสาร ทักษะในการจัดการและการทํางานเปนทีม ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกไข
ปญหา เปนตน                     
 3)  คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ เชน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ความมีวินัย ความซ่ือสัตย ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน ความเสียสละ การตรงตอเวลา การอุทิศ
ตนในการทํางานท่ีรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุข
และส่ิงเสพติด เปนตน  
ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

1. ขอมูลแสดงความตระหนัก    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติามขอกําหนด 
2. จํานวนและประเภทของสถานประกอบกรท่ีใหขอมูลโดยระบุช่ือ ท่ีตั้ง 
3. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดาน โดยใช เคร่ืองมือ ท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับ เชน 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  หรืออ่ืนๆ แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
4. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดาน แตละหลักสูตร 

แหลงขอมูล 
1. งานแนะแนว 
2. งานทวภิาคี 
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รายนามสถานประกอบการท่ีประเมินผูสําเร็จการศึกษา 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 
1 บริษัท แผลงฤทธ์ิ จํากัด 25 ซอย 13 ศิริมังคลาจารย ตําบลสุเทพ อําเภอ

เมืองเชียงใหม เชียงใหม  
2 หางหุนสวนจาํกัดพิลลาร คอนสตรัคช่ัน 43/2 หมู 8 ต ปาแดด ตําบลปาแดด อําเภอเมือง

เชียงใหม เชียงใหม 
3 รานยักษสถาปตยกรรม 16/6 ถ. นิมานเหมินท ต. สุเทพ อ. เมือง  

จ. เชียงใหม 
4 สํานักงานสถาปนิก ตรีญาณรส  

อารคิเทค 
165 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม 

5 บริษัท ปนนา ดีไซน แอนด คอนเซาท 
จํากัด 

30 ถ. นิมมานเหมินท ต. สุเทพ อ. เมือง  
จ. เชียงใหม 

6 หางหุนสวนสามัญ ที มีเดีย ดีไซน อารคิ
เท็คเจอร แอนด เอ็นจิเนียร่ิง 

129/164 หมู 2 ถ.มหิดล  ต.ปาแดด อ.เมือง  
จ.เชียงใหม 

7 หางหุนสวนจาํกัด สมหวัง เมาเทนววิ  139 หมู 1 ต.หวยทราย  อ.แมริม จ.เชียงใหม 
8 บริษัท ไอ เอส อารคิเท็คเจอร จํากัด 19/9 ถ.โชตนา ซอย 6 ต.ชางเผือก อ.เมือง  

จ.เชียงใหม 
9 บริษัท บิวท สบาย จํากดั 53 ถ. ชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
10 บริษัท เฮาสซ่ิงซัพพลายส จํากัด 32 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
11 สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม 451 ถ.ซุปเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลําปาง)  

ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
12 บริษัท ลีเนียรคอนสทรักช่ัน จํากัด 25/8 ซอยโพธิรักษา ต.ตนขาม อ.เมือง  

จ.เชียงใหม 
13 บริษัท ประดิษฐ แอนด แอสโซสิเอทซ 121 หมู 6  ต.สันปาเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
14 สํานักงานเทศบาลตําบลสันกําแพง ถ.สันกําแพง-เชียงใหม อ.สันกําแพง  

จ.เชียงใหม 
15 บริษัท สายลมแสงแดด จํากดั 165/2 หมู 1 ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 
16 บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 292 หมู 1 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ปาตัน อ. 

เมือง จ. เชียงใหม 
17 ภูฟา การเดน โฮม 153  หมู 7 ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 
18 หางหุนสวนจาํกัด สมหวังคันทรีวิล 15 หมู 14 ต. สันปูเลย อ.ดอยสะเกด็ จ. 

เชียงใหม 
19 บริษัท ริชชีริชแลนด จํากัด 399/114 หมู 10 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย 

จ. เชียงใหม 
20 หางหุนสวนจาํกัด เพชรนครพิงคคอน

สตรัคช่ัน 
7 ซอย 1 ก. ถ. หม่ืนดามพราคต ต. ชางเผือก อ. 
เมือง จ. เชียงใหม 

21 หางหุนสวนสามัญ ที มีเดีย ดีไซน 129/164  หมู 2 ถ. มหิดล ต. ปาแดด อ. เมือง จ. 
เชียงใหม 

22 หางหุนสวนจาํกัดภดูินเพียวเฮิรบ 187 หมุ 3 ต. ดอนแกว อ. แมริม จ. เชียงใหม 
23 สํานักงานเขียนแบบปาไสวใจด ี 464/3 หมู 3 ถ.เชียงใหม-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย 

อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม 
24 บริษัท วังสิงหคําวิศวกรรม จํากัด 131/69 ถ. รัตนโกสินทร ต. ชางมอย อ. เมือง 

จ. เชียงใหม 
25 บริษัท ฟวช่ันอารค จํากัด 3/109 ถ. รัตนโกสินทร ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
26 บริษัท สมารทโฮม บิลเดอร จํากัด 294 หมู 7 ถ. ราชพฤกษ ต. หนองควาย อ. หาง

ดง จ. เชียงใหม 
27 รานถนอมการกอสราง 144/1 หมู 8 ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย จ. 

เชียงใหม 
28 บริษัท กาดสวนแกว 2545 จาํกัด 21 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 
29 หางหุนสวนจาํกัด แพร - พิมพ 213/5 หมู 6 ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. 

เชียงใหม 
30 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. ดีไซน จํากัด 177/2-3 หมู 7 ต. หนองควาย อ. หางดง จ. 

เชียงใหม 
31 องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 275 หมู 2 ต. หนองแกว อ. หางดง จ. เชียงใหม 
32 ราน PINK THEORY 108/2 ถ. ซุปเปอรไฮเวย  ต. ชางเผือก อ. เมือง 

จ. เชียงใหม 
33 บริษัท ดี.ยู.วาย ดีเวลลอปเมนต จํากดั 1/1 หมู 1 ถ. ศิริมังคลาจารย ต. สุเทพ อ. เมือง 

จ. เชียงใหม 
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ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 
34 บริษัท เท็กทูรา อินเตอร จํากดั 159/2 ถ. ทุงโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
35 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 
36 ราน 9 หนา อาธิเทค 12 ถ. บุญเรืองฤทธ์ิ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
37 อุทยานหลวงราชพฤกษ 65 หมู 1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. 

เชียงใหม 
38 บริษัท เค.ที. คอนสตรัคช่ัน แอนด คอน

เซาวแตนท จํากัด 
30 ซอย 6 ถ.นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง 
จ. เชียงใหม 

39 บริษัท ปนนาดีไซน แอนด คอน
สตรัคช่ัน จํากดั 

30 ถ. นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง จ. 
เชียงใหม 

40 มหาวิทยาลัยแมโจ 63 หมู 4 ถ. สันทราย-พราว ต. หนองหาร อ. 
สันทราย จ. เชียงใหม 

41 บริษัท ซีแคด ดราฟวิ่ง จํากัด 179/3 หมู 3 ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย จ. 
เชียงใหม 

42 บริษัท โฮม ครีเอช่ัน แอนด ออกาไน
เซอร จํากัด 

430/37 หมู 7 ต. แมเหยีะ อ. เมือง จ. เชียงใหม 

43 บริษัท ปาลม สปริงส เพลซ จํากัด 99 หมู 3 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ. 
เมือง จ. เชียงใหม 

44 บริษัท เทพพิมานอินน จํากัด 9/44   ถนนชลประทาน  ต.สุเทพ  อ.เมือง   
จ.เชียงใหม 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
 

ขอ รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ (5 ระดับ) 

1 ดานความสามารถทางวิชาการ 
  3.68 พอใช 

2. ดานความสามารถดานพืน้ฐานในการทํางาน 
  3.68 พอใช 

3. ดานจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  3.80 พอใช 

เฉล่ีย 3.72 พอใช 
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 12 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 สาขาวิชา  ชางเทคนิคสถาปตยกรรม  ปการศึกษา 2553  
 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ 
ใช ปร

ับป
รุง

 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 1   รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตาม
ช้ันป 

  

  แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 2   รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนรู -  

  แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 3   รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกต
ห ลักการทางวิทยาศาสตร  และ
คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

38.8 

 

 

√ แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการ
ส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การ
เขียน และการสนทนา ท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 

68.9  √  แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน
การศึกษาคนคว าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

77.7 √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 6   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี 

57.6   √ แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

    แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 
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ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ 
ใช ปร

ับป
รุง

 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

    แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

    แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป  

81.60 √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา 

3.72  √  แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
 ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและชุมชน นํามาจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติอยางเต็มศักยภาพ และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนของแผนกไดรับการ
พัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม     ไดดําเนินการใหผูสอนจัดทําแผนการจดัการเรียนรูแบบ
บูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไดจัดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอน    และ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  มีการจัดสรรงบจัดซ้ือวัสดุฝกในแตรายวิชา จัดหาทรัพยากรใน
ดานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดอาคารเรียน ปรับปรุงหองปฏิบัติงานเขียนแบบ 
จัดระบบความปลอดภัยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน และไดใหบุคลากรของแผนกไดรับการ
ฝกอบรมในดานวิชาชีพและดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 2  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. งานพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

- ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ

จัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3 ดี 

- ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 

3. งานปรับปรุงแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม 

- ฝายทรัพยากรฯ / 
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

4. โครงการจัดซ้ือจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 

- ฝายพัสดุ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
5. งานพัฒนาอาคารสถานท่ี อาคาร

ประกอบ หองเรียน 
- แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
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6. โครงการพัฒนาครุภัณฑ และ
อุปกรณ 

- ฝายพัสดุ / แผนก
ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
7. การจัดสรรโควตารอยละ 50 - แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
8. การฝกงาน - แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
9. งานวิจยัในช้ันเรียน - ฝายวิชาการ / แผนก

ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

 
ตัวบงชี้ท่ี 13  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม ไดสรางความเขาใจรวมกัน  และไดรวมกันหาแนวทางเพ่ือใหครูมี
ความสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในแตละสาขาวิชา  ประสานงานกับสถานประกอบการที่
ใหการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  และครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
แบบฐานสมรรถนะ  จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามท่ีกําหนด  และตองดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ  PDCA 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม ไดสงเสริมครูใหมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในแต
ละสาขาวิชา  ประสานงานกับสถานประกอบการท่ีใหการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  และครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะและจดัการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีสมรรถนะตามท่ีกําหนด 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
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2. จํานวนรายวิชา ท่ีมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ และเปดสอนใน
สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก 

 -  ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน 
 -  ขอมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือ
แผนการเรียน ท่ีสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน 
 -  รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา แผนการเรียน 
 -  รายงานการนําผลการประเมินไปใช 

 
ตารางแสดงการดําเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

สถานะของการดําเนินการ 
ลําดับท่ี สาขางาน 

พัฒนาแลว ยังไมไดพัฒนา 
ผูรับผิดชอบ 

1 
2 

ชางสถาปตยกรรม 
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
รวม (86) 

28 
27 
55 

20 
11 
31 

แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

 
 ดังนั้นจํานวนสาขางานท่ีไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะแลว 
 คิดเปนรอยละ 63.9 ของสาขางานท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 13 อยูในระดับ   ดี    พอใช                ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรม  สงเสริมใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกจิกรรม 
การใชส่ือการสอนการวัดประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดยผูเกี่ยวของ และนําผลมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม  ดําเนินการใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณาการความรูจากรายวชิาตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจดั
กิจกรรม การใชส่ือการสอนการวัดประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตาม
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน  
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ ดังนี้  

2.1  ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ  
2.2  มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู  
2.3  มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน  
2.4  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจดัการเรียนรู  

3. รอยละของรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ 
 

สาขางานสถาปตยกรรม ไดปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพของการจัดการเรียนรู โดยไดพจิารณาจาก 
1. ผลการปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพ 

1.1   ผลการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู 
1.2 ผลการนิเทศการสอน 
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการสอน  
1.4    ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน 
1.5    ผลการนําการประเมินไปพฒันาการเรียนรู 

2. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ซ่ึงผลการประเมินสาขางานสถาปตยกรรม  สามารถปฏิบัติไดท้ังหมด 4 ขอ และมีแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการรอยละ 90 ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด  
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 14  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
ตัวบงชี้ท่ี 15  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

คําอธิบาย   
 จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดของสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ 
หรือหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน กรทัศนศึกษา การศึกษาตอ เปนตน ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอ
คนตอป  
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ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรม ไดรวมกันหาแนวทาง  ใหครูและบุคลากรสายสนับสนุน
ท้ังหมดของสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในรูปแบบตางๆ เชน การ
ฝกอบรม วางแผนใหบุคลากรไดเขาการประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาตอ เปนตน ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอคนตอป  

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม  ดําเนินการใหจํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด
ของสถานศึกษาไดรับการพฒันาในวิชาชีพ หรือหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม 
ดําเนินการใหบุคลากรไดเขาการประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาตอ เปนตน ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอคนตอป 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. ขอมูลแสดงความตระหนกั    การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด 
 2. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
 3. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาของสถานศึกษา 
ลําดับท่ี ชื่อครูผูสอน รายวิชาท่ีประเมิน ผลการประเมิน 

1. นายพงษกร  ศรีมณี 2106-2304  การออกแบบสถาปตยกรรม 2 3.81 
2. นางรัตนติยา  ศรีมณี 3108 – 2014 ผังเมือง 3.74 
3. นายเชิดชัย   

ทิพยวารีวงศ 
2106-2333  การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 3.52 

4. นางสาวจันทรจิรา   
กันทา 

3100 – 3107  ความแข็งแรงของวัสดุ 
3108 – 1001  การประมาณราคา 

2106 – 2319  การประมาณราคา 

3.90 

5. นายจกัรกฤษณ  จูเจริญ 3108-2301  สถาปตยกรรมภายใน 
2106-4301  ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

4.07 

6. นางสุจิตตา  ศรีสารัตน 2106 – 2306  เขียนแบบกอสราง 1 3.95 
7. นายฉัตรชัย  กนัทวงค 2106-2322  การทําหุนจําลอง 

2106-2304  การออกแบบสถาปตยกรรม 2 
4.13 

8. นายเมธาสิทธ์ิ   
วงศจันทรทิพย 

3108-2005  การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 
2106-2303  การออกแบบสถาปตยกรรม 3 
3108-2004  การออกแบบสถาปตยกรรม 4 

4.16 

  คาเฉล่ีย 3.91 
 



 50 

ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในดานตาง ๆ เชน ความรู 
ความสามารถในรายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใชส่ือการ
สอน การวัดและประเมินผลดังนั้นจํานวนสาขางาน   มีคาเฉล่ีย  3.91 ของสาขางานท้ังหมด  

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 15 อยูในระดับ     ดี     พอใช   ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 16  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน

การสอนอยางเหมาะสม 

คําอธิบาย  
งบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียนในแตละสาขาวิชาตอ

งบดําเนินการท้ังหมดไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  กําหนดแนวทางการใชงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝก

อุปกรณสําหรับจัดการเรียนในแตละวิชาอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  
การดําเนินการ (Attempt)   

  สาขางานสถาปตยกรรม  ดําเนินการใชงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝกอุปกรณ
สําหรับจัดการเรียนในแตละวิชาอยางเหมาะสม  และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. งบดําเนินการท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. งบประมาณท่ีสถานศึกษา จัดซ้ือวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละหลักสูตร ตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
3. รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละ

หลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
สาขางานสถาปตยกรรม  ไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการ

เรียนการสอน จํานวน 354,450 บาท  
หมายเหตุ   ไมตองประเมินแตใหกรอกรายละเอียด 
 
ตัวบงชี้ท่ี 17  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนกั (Awareness)  
สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมหาแนวทางการสรางความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร การบริหารจัดการ การใชหองคอมพิวเตอร และจํานวนผูเรียนตอเคร่ือง
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การดําเนินการ (Attempt)   
สาขางานสถาปตยกรรม  สรางความเหมาะสมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร การบริหารจัดการ การใชหองคอมพิวเตอร และจํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอร ในแต
ละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเคร่ืองคอมพิวเตอร แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน  และการจัดแหลงการเรียนรูใหผูเรียนไดเขาถึง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนหองและตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
2. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอหอง  
3. จํานวนผูเรียน ในแตละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเคร่ืองคอมพิวเตอร แตละหลักสูตรตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
4. จํานวนผู เ รียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในแตละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใช เคร่ือง

คอมพิวเตอรแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 

จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอร ในแตละคร้ังของการเรียนในรายวชิาท่ีใชคอมพิวเตอร 
(ผูเรียน : คอมพิวเตอร)   2 : 1  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 17  อยูในระดับ            ดี       พอใช      ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

ความตระหนกั (Awareness)  
สาขางานสถาปตยกรรม  ไดหาแนวทางสรางความเหมาะสมในการจัดหองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ
สะดวกท้ังภายในและภายนอกหองเรียน สอดคลองกับรายวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 
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การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดสรางความเหมาะสมในการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียน สอดคลองกับรายวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ  
2. ตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงานพื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก  
-  มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัตกิาร โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ  
- มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติตามตารางการใช  
- มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นท่ีฝก
ปฏิบัติ  
- มีการทําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ 

ผลการประเมินของสาขาวิชา ในองคประกอบท่ี 1 อยูในระดับ   ด ี  พอใช     
ปรับปรุง 

2. ความเหมาะสมขององคประกอบท่ี  2 ดานหองปฏิบัตกิารโดยพิจารณาจากประเดน็ตอไปนี ้
2.1  มีส่ือท่ีหลากหลาย 
2.2 มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน  
2.3 สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
2.4 มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

ซ่ึงผลการประเมินของสาขางานสถาปตยกรรม  ในองคประกอบท่ี 2 อยูในระดบั    ดี     
พอใช     ปรับปรุง 

3. ความเหมาะสมขององคประกอบท่ี  3 ดานการจัด ครุภัณฑและอุปกรณ โดยพิจารณาจาก
ประเด็นตอไปนี้ 

1. จํานวนสาขาวชิาท่ีเปดสอนในสถานศึกษา 
2. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูแตละสาขาวิชา เทียบกับเกณฑครุภณัฑมาตรฐาน

ข้ันพื้นฐาน 
3. รอยละของสาขาวิชาท่ีมีครุภณัฑ อุปกรณตามเกณฑครุภณัฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
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ซ่ึงผลการประเมินของสาขางานสถาปตยกรรม  ในองคประกอบท่ี 3 อยูในระดบั   ดี   
พอใช     ปรับปรุง 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 18  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

  
ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี 
                            บรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมหาแนวทางการใหบริการครุภัณฑและอุปกรณ  

การใหบริการส่ือในศูนยวิทยบริการ   แผนการจัดหาจัดซ้ือครุภัณฑ อุปกรณ และส่ือในศูนยวิทยบริการ
และ การประเมินผลการใชศูนยวทิยบริการในการศึกษาคนควา 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการการใหบริการครุภณัฑและอุปกรณ  การ
ใหบริการส่ือในศูนยวิทยบริการ   แผนการจัดหาจัดซ้ือครุภัณฑ อุปกรณ และส่ือในศูนยวิทยบริการและ 
การประเมินผลการใชศูนยวทิยบริการในการศึกษาคนควา 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 19  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี    20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  

ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมหาความเหมาะสมในการจัดครุภณัฑ และอุปกรณ
การเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอและ/หรือเหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของ
ครุภัณฑและอุปกรณ รวมท้ังประสิทธิภาพในการใชงานท่ีสามารถตอบสนองการใชงานของผูใชได
อยางเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม   ไดดําเนนิการในการจัดครุภณัฑ และอุปกรณการเรียน โดย
พิจารณาจากความเพียงพอและ/หรือเหมาะสมในการใชงานและความทนัสมัยของครุภัณฑและอุปกรณ 
รวมท้ังประสิทธิภาพในการใชงานท่ีสามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมในแตละ
วิชา  รวมถึงบํารุงรักษาครุภณัฑและอุปกรณใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
สถานศึกษาจะตองดําเนินการและมีขอมูลท่ีบงช้ีคุณภาพ ดังนี ้ 

1. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพท่ีใชงานไดด ี 
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2. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพยีงพอ  
3. จํานวนครุภณัฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย  
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือ

ตางๆ ท่ีใช  
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 20  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม   ไดประชุมหาแนวทางจัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังภายในและภายนอกหองเรียนเชน การใชวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร การจัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ การจัดพื้นที่หองเรียนหองปฏิบัติ การจัด
ผังหองปฏิบัติการ ระบบปองกันอัคคีภัย ฯลฯ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสถานศึกษา 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม ส่ิง

อํานวยความสะดวกท้ังภายในและภายนอกหองเรียนเชน การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร การ
จัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ การจัดพื้นท่ีหองเรียนหองปฏิบัติ การจัดผังหองปฏิบัติการ ระบบ
ปองกันอัคคีภัย ฯลฯ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนสาขางานท่ีเปดสอนในสถานศึกษา  
2. จํานวนสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกได

อยางมีคุณภาพโดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี ้ 
-  ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย  
- ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภยั  
- ปายแสดงข้ันตอนการใช อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ฯลฯ  
- สถานท่ีและการจัดเก็บ วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ  
- อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนประจําพืน้ท่ีนอกเหนือจากหองพยาบาลของสถานศึกษา  
- บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  
- อุปกรณปองกนัอุบัติเหตุท่ีเกดิจากการปฏิบัติงาน  
- ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัตเิหต ุ 
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3. รอยละของสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก
ไดอยางมีคุณภาพ 

ในแตละสาขางานพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้  
1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย  และอุปกรณปองกันอัคคีภยั 
3. ปายแสดงข้ันตอนการใช อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ฯลฯ 
4. สถานท่ีและการจัดเก็บ วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ 
5. อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนประจําพืน้ท่ีนอกเหนือจากหองพยาบาล 
6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
7. อุปกรณปองกนัอุบัติเหตุท่ีเกดิจากการปฏิบัติงาน 
8. ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัตเิหต ุ

 
การจัดระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพ สาขางาน 

ดี พอใช ปรับปรุง 
สถาปตยกรรม √   

 
จากตารางพบวา  

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพดี จํานวน 1 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100      ของสาขางานท้ังหมด 

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพพอใช จํานวน - สาขางาน  

 สาขางานท่ีมีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน - สาขางาน 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 21   อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 22  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรม  ไดหาแนวทางใหครูและบุคลากรสายสนับสนุนของ
สาขาวิชา/สาขางานท่ีไดรับการพัฒนาในวชิาชีพท่ีสอน ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอคนตอป 

 



 56 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม  ไดหาแนวทางใหครูและบุคลากรสายสนับสนุนของ
สาขาวิชา/สาขางานท่ีไดรับการพัฒนาในวชิาชีพท่ีสอน ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอคนตอป  ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
แนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษา  

สาขางานสถาปตยกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ
ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพ่ือนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน สงครูไปสัมมนาทางวิชาการ โครงการทัศนศึกษา ดูงาน โครงการจัดอบรมทาง
วิชาการ การลาศึกษาตอการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนครูและบุคลากรท้ังหมดในสถานศึกษา  
2. จํานวนครูท่ีไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน  
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา  
4. รอยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนหรือตามหนาท่ี ท่ี

รับผิดชอบ 
 

ตารางการพัฒนาบุคลากร  ปการศึกษา  2553 

ท่ี หัวขอเร่ือง/ชื่อเรื่อง 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ป (ชม.) 
สถานท่ี 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขารวมอบรม 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางอาชีวศึกษา 

6-11 มิ.ย. 53 
(48) 

โรงแรมเลย
พาเลซ 

1 

2 สัมนาวิชาการการประกัน
คุณภาพภายในดาน
อาชีวศึกษา 

1 ก.ค. 53 
(8) 

โรงแรมกรีนเลค 1 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ฐานสมรรถนะบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
และ 3 ด ี
 

10-11 ก.ค. 53 
(16) 

วิทยาลัยเทคนคิ
เชียงใหม 

8 
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ท่ี หัวขอเร่ือง/ชื่อเรื่อง 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ป (ชม.) 
สถานท่ี 

จํานวนบุคลากรท่ี
เขารวมอบรม 

4 โครงการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือ 

29-31 ต.ค.53 
(24) 

คายลูกเสือแหง 
ชาติภาคเหนือ 
จอมทอง 

1 

5 หลักสูตรพนักงานเจาหนาท่ี
สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนกัศึกษา 

28-30 พ.ย.53 
(24) 

วิทยาลัยเทคนคิ
เชียงใหม 

1 

6 การแขงขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 22 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

18-22 ธ.ค.53 
(40) 

อาชีวศึกษา
จังหวดัพะเยา 

3 

7 โครงการโรงเรียนสีเขียว 5-7 ม.ค.54 
(24) 

อ.อมกอย  
จ.เชียงใหม 

1 

8 สัมมนา  หัวขอ “พัฒนาเมือง
อยางไร  ในวกิฤตการณโลก
รอน” 

14 ม.ค.54 
(4) 

สมาคมสถาปนิก
ลานนา 

4 

9 การแขงขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ณ 
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย 

24-28 ม.ค.54 
(40) 

อาชีวศึกษา 
จังหวดัเชียงราย 

3 

ดังนั้นบุคลากรไดพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบคิดเปนจํานวน 8 คน 
 คิดเปนรอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 22  อยูในระดับ                            ดี     พอใช    ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 23  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม หาแนวทางระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

และอ่ืนๆ ท้ังภายในภายนอกสถานศึกษา เชน การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสด ุอุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เปนตน เพื่อใหการจดัการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 



 58 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม ดําเนินการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
และอ่ืนๆ ท้ังภายในภายนอกสถานศึกษา เชน การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสด ุอุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เปนตน เพื่อใหการจดัการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ขอมูลการระดมทรัพยากรบคุคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอ่ืนๆ ภายในสถานศึกษา  
2. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอ่ืนๆ จากสถาบันทางการศึกษา

ท้ังภาครัฐและเอกชน  
3. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอ่ืนๆ จากสถานประกอบการท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 
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รายการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก 

จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
ซอมแอรหองพักครู 3 
จัดทําตูเก็บหนงัสือส่ือส่ิงพิมพ 1 
ทําสีฉากนิทรรศการ 1 
ซอมบํารุงหองน้ํา 2 
ซอมแซมกระเบื้อง 1 
ซอมแซมงานไฟฟาแสงสวาง 1 
ปรับปรุงระเบียง 1 
คอมพิวเตอรลงโปรแกรมใหม 2 
ซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 
เคร่ือง  Printer  HP 1 
ขอความอนุเคราะหฉากงานกีฬาภายใน 1 
ขอความอนุเคราะหฉากงานปจฉิมนิเทศ 1 
ขอความอนุเคราะหตวัอยางหุนจําลองไม 1 
ติดต้ังพัดลมแขวนเพดาน 1 
จัดทําหมายเลขหอง 1 
บริจาคหนังสือ 3 
ติดต้ังกระดานไวทบอรด 1 
อนุเคราะหงานจิตรกรรมตกแตง 2 
วิทยากร แผนกอิเล็กทรอนิกส 1 
รวม 
 

26 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี  23 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 24  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดประชุมเพื่อหาแนวทางประสานความรวมมือกับสถาน

ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพใน
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การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและ

เอกชน ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการ
ฝกงานในระบบปกติ ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัด โดยสถานศึกษาตองมีการลงนามความรวมมือกับ
สถานประกอบการ ท่ีมีความพรอมและทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ครุภัณฑ มีครูฝกท่ีมีทักษะ
ความชํานาญ มีความสามารถในการถายทอดความรู มีแผนการฝกปฏิบัติงานใหกับผูเรียน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการ ท่ีจัดการศึกษารวมกับ

สถานศึกษา  
2. รายช่ือสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ และจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาท้ังในระบบ

ทวิภาคีและ/หรือระบบปกติ 
 

ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 
 

ท่ี สาขางาน 
จํานวนนักศึกษา

ฝกปฏิบตั ิ
ชื่อสถานประกอบการ จังหวัดท่ีตัง้ 

1 1 สํานักศิลปากรท่ี ๘ 
เชียงใหม 

เชียงใหม 

2  บริษัท แผลงฤทธ์ิ จํากัด เชียงใหม 
3  หางหุนสวนจาํกัดพิลลาร 

คอนสตรัคช่ัน 
เชียงใหม 

4  รานยักษสถาปตยกรรม เชียงใหม 
5  สํานักงานสถาปนิก ตรี

ญาณรส อารคิเทค 
เชียงใหม 

6 

 
 
 
 

สถาปตยกรรม 

 บริษัท ปนนา ดีไซน 
แอนด คอนเซาท จํากัด 

เชียงใหม 
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ท่ี สาขางาน 
จํานวนนักศึกษา

ฝกปฏิบตั ิ
ชื่อสถานประกอบการ จังหวัดท่ีตัง้ 

7  หางหุนสวนสามัญ ที มี
เดีย ดไีซน อารคิเท็คเจอร 
แอนด เอ็นจิเนยีร่ิง 

เชียงใหม 

8  หางหุนสวนจาํกัด สมหวัง 
เมาเทนววิ  

เชียงใหม 

9  บริษัท ไอ เอส อารคิเท็ค
เจอร จํากัด 

เชียงใหม 

10  บริษัท บิวท สบาย จํากดั เชียงใหม 
11  บริษัท เฮาสซ่ิงซัพพลายส 

จํากัด 
เชียงใหม 

12  บริษัท ลีเนียรคอนสท
รักช่ัน จํากดั 

เชียงใหม 

13  บริษัท ประดิษฐ แอนด 
แอสโซสิเอทซ 

เชียงใหม 

14  สํานักงานเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

เชียงใหม 

15  บริษัท สายลมแสงแดด 
จํากัด 

เชียงใหม 

16  บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อป
เมนท จํากดั 

เชียงใหม 

17  ภูฟา การเดน โฮม เชียงใหม 
18  หางหุนสวนจาํกัด สมหวัง

คันทรีวิล 
เชียงใหม 

19  บริษัท ริชชีริชแลนด 
จํากัด 

เชียงใหม 

20  หางหุนสวนจาํกัด เพชร
นครพิงคคอนสตรัคช่ัน 

เชียงใหม 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาปตยกรรม 

 หางหุนสวนสามัญ ที มี23
เดีย ดไีซน 

เชียงใหม 
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ท่ี สาขางาน 
จํานวนนักศึกษา

ฝกปฏิบตั ิ
ชื่อสถานประกอบการ จังหวัดท่ีตัง้ 

22  หางหุนสวนจาํกัดภดูิน
เพียวเฮิรบ 

เชียงใหม 

23  สํานักงานเขียนแบบปา
ไสวใจด ี

เชียงใหม 

24  บริษัท วังสิงหคํา
วิศวกรรม จํากดั 

เชียงใหม 

25  บริษัท ฟวช่ันอารค จํากัด เชียงใหม 
26  บริษัท สมารทโฮม บิล

เดอร จํากัด 
เชียงใหม 

27  รานถนอมการกอสราง เชียงใหม 
28  บริษัท กาดสวนแกว 2545 

จํากัด 
เชียงใหม 

29  หางหุนสวนจาํกัด แพร - 
พิมพ 

เชียงใหม 

30  บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. ดีไซน 
จํากัด 

เชียงใหม 

31  องคการบริหารสวนตําบล
หนองแกว 

เชียงใหม 

32  ราน PINK THEORY เชียงใหม 
33  บริษัท ดี.ยู.วาย ดีเวลลอป

เมนต จํากดั 
เชียงใหม 

34  บริษัท เท็กทูรา อินเตอร 
จํากัด 

เชียงใหม 

35  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 
36  ราน 9 หนา อาธิเทค เชียงใหม 
37  อุทยานหลวงราชพฤกษ เชียงใหม 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาปตยกรรม 

 บริษัท เค.ที. คอน
สตรัคช่ัน แอนด คอนเซาว
แตนท จํากัด 

เชียงใหม 
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ท่ี สาขางาน 
จํานวนนักศึกษา

ฝกปฏิบตั ิ
ชื่อสถานประกอบการ จังหวัดท่ีตัง้ 

39  บริษัท ปนนาดีไซน 
แอนด คอนสตรัคช่ัน 
จํากัด 

เชียงใหม 

40  มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 
41  บริษัท ซีแคด ดราฟวิ่ง 

จํากัด 
เชียงใหม 

42  บริษัท โฮม ครีเอช่ัน 
แอนด ออกาไนเซอร 
จํากัด 

เชียงใหม 

43  บริษัท ปาลม สปริงส 
เพลซ จํากัด 

เชียงใหม 

44 

 
 
 
 
 
 

สถาปตยกรรม 

 บริษัท เทพพิมานอินน 
จํากัด 

เชียงใหม 

รวม  44  

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

การพัฒนาผูเรียน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดวางแนวทางการจัดหาผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเกี่ยวของกับสาขางานของผูเรียน จากภายนอก
สถานศึกษา เชน สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ ชุมชนและทองถ่ิน ในการพัฒนาผูเรียน 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการจัดหาผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒ/ิผูนําภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเกีย่วของกับสาขางานของผูเรียน จากภายนอก
สถานศึกษา เชน สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ ชุมชนและทองถ่ิน ในการพัฒนาผูเรียน 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนสาขางานท่ีเปดสอน  
2. จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน แตละสาขางานตอภาคเรียน  
3. จํานวนสาขางานท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ช่ัวโมงตอภาค

เรียนข้ึนไป  
4. รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญรวมในการพัฒนาผูเรียน 

 
แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

ลําดับท่ี ช่ือวิทยากร 
จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีใหความรู 

หนวยงานของ
วิทยากร 

สาขางาน 

1 เครือซีเมนตไทย 16 เครือซีเมนตไทย สถาปตยกรรม 
2 คุณวีระกิจ อัชรียวงศ

ไพศาล (กะวากา) 
3 นิวบุญครองเคร่ือง

หนัง  
สถาปตยกรรม 

รวมจํานวนสาขางาน 2 
 

ดังนั้น สาขางานท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญมารวมพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ช่ัวโมงตอภาคเรียนมี
จํานวน 2 สาขางาน คิดเปนรอยละ  100  ของสาขางานท้ังหมด และผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 25  อยูใน
ระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี   26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมเพื่อสรุปจํานวนผูสอนท่ีเปนขาราชการ ครูประจํา 

พนักงานราชการ ครูจางท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ท่ีมีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ ซ่ึงไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละ
สาขาวิชา 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  ดําเนินการประเมินจํานวนผูสอนท่ีเปนขาราชการ ครูประจํา 

พนักงานราชการ ครูจางท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ท่ีมีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ ซ่ึงไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละ
สาขาวิชา 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท่ีเปดสอนในสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน  
3. จํานวนผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา/สาขางาน  
4. อัตราสวนผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน  
5. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑ ผูสอน 1 

คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน  
6. รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ท่ีผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน1 

คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน 
 

ตารางแสดงอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชพีตอผูเรียน 
 

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษา

ท้ังหมด 
จํานวนครูผูสอนประจําท่ีมี

คุณวุฒิทางวิชาชีพ 
อัตราสวนผูสอน : 

ผูเรียน 
ชางสถาปตยกรรม 

(ปวช.) 
305 10 1 : 31 

ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม (ปวส.) 

68 10 1 : 7 

 
ดังนั้นสาขางานท่ีมีอัตราสวนครูผูสอนคุณวุฒิทางวิชาชีพ 1 คน : ผูเรียนไมเกิน 35 คน มีจํานวน 

2 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานท้ังหมด และผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 26   อยูในระดบั   
ดี       พอใช       ปรับปรุง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมเพื่อทําการวางแนวทางประเมินจํานวนผูสอนท่ี

เปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาค
เรียน ตอจํานวนผูเรียนท้ังหมด ของสถานศึกษา 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  ดําเนินการหาอัตราสวนของจํานวนผูสอนท่ีเปนขาราชการ 

ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ตอจํานวน
ผูเรียนท้ังหมด ของสถานศึกษา 
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สาขางาน จํานวนผูเรียน จํานวนผูสอน อัตราสวนผูสอนตอผูเรียน 

ชางสถาปตยกรรม 373 29 1 : 13 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 27 อยูในระดับ   ดี        พอใช       ปรับปรุง 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 สาขางานสถาปตยกรรม  ปการศึกษา 2553 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปร
บัป

รุง
 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี  13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 63.9  √  

ตัวบงช้ีท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  √   

แผนกชาง
สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน 

  √  แผนกชาง
สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 16 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุ
ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

-    - 

ตัวบงช้ีท่ี 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

พอใช  √  แผนกชาง
สถาปตยกรรม 

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

ดี √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และ
อุปกรณ  

 √   แผนกชาง
สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี    20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ 
และอุปกรณ 

 √    

ตัวบงช้ีท่ี 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน 
 

 √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 
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ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปร
บัป

รุง
 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  √  แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ 

 
 
 

√   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

 √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 26 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

100 √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1:13 √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 
 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวชิาการ  คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมท่ีดีงาน พรอมท้ังจัดกจิกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดมีการอนุรักษส่ิงแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อฝกใหผูเรียนมีสวนรวมในสังคมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนนิการจดัตารางสอนครูท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนํา
นักเรียน จัดใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน  และไดใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน 
กิจกรรมไหวครู  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  โครงการอบรมคุณธรรมนําความรู 8 ประการพ้ืนฐาน เขา
รวมการแขงขันกีฬา-กรีฑาภายใน Sport Day ประจําปการศึกษา 2553 ประเพณีดําหวัแผนก
สถาปตยกรรม เปนตน 
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 3  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 

1. โครงการคุณธรรม ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 

2. โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา และ จัด
ขบวนแหเทียนพรรษา 

กิจการนกัศึกษา / แผนก
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

 
3. กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจการนกัศึกษา / แผนก

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
 
 

4. กิจกรรมกฬีาภายใน วิทยาลัย / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

5. โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
ส่ิงประดิษฐ  ในงานวนัวิชาการและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 

ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 
6. งานพัฒนาระบบดูแลผูเรียน แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
7. โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
8. กิจกรรมดนตรี แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
 

9. กิจกรรมวนัเดก็ แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

10. งานวิจยัในช้ันเรียน ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม 

11. กิจกรรมกองเชียรกีฬา 
อาชีวเกมส ระดับชาติ คร้ังท่ี 7 

แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

 
ตัวบงชี้ท่ี 28  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม หาแนวทางจัดใหผูเรียนทุกคน (ท้ังกลุม/หอง) พบครูท่ีปรึกษา

เพื่อดูแลติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา  
การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม หาแนวทางจัดใหผูเรียนทุกคน (ท้ังกลุม/หอง) พบครูท่ีปรึกษา

เพื่อดูแลติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา  
แนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษา  

สาขางานสถาปตยกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ
ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพ่ือนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมหอพัก โครงการเยี่ยม
บานศิษยรัก เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. แผนการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา  
2. เอกสาร/รายงาน การจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 

 
บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

 
สาขางาน/ช้ัน อาจารยท่ีปรึกษา จํานวนคร้ัง Home Room/ป 

ปวช.1A อ.รัตนติยา  ศรีมณี 22 
ปวช.1B อ.อดุลย  จินดารักษ 17 
ปวช.1C อ.สุจิตตา  ศรีสารัตน 21 
ปวช.2A อ.ธิดา  นุชนารถ 20 
ปวช.2B อ.จันทรจิรา  กันทา 20 
ปวช.3A อ.ฉัตรชัย  กันทะวงค 11 
ปวช.3B อ.จักรกฤษณ  จูเจริญ 14 
ปวช.3C อ.วิไลลักษณ  วัฒณะรุง 6 
ปวส.1 อ.เชิดชัย  ทิพยวารีวงค 18 
ปวส.2 อ.พงษกร  ศรีมณ ี 18 

เฉล่ีย 16.7 
 
ดังนัน้  จํานวนคร้ังท่ีนักเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษาตอป  เฉล่ีย 17 คร้ัง 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 28 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี   29  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

ความตระหนกั (Awareness)  
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมและประสานงานกับวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการจัดใหบริการ

ตรวจสารเสพติด ส่ิงเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา เฮโรอีน         เปนตน ใหกับผูเรียนท้ังหมดใน
สถานศึกษา   

การดําเนินการ (Attempt)   
สาขางานสถาปตยกรรม มีการจัดใหบริการตรวจสารเสพติด ส่ิงเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา 

เฮโรอีน  เปนตน ใหกับผูเรียนท้ังหมดในสถานศึกษา 
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แนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษา  
สาขางานสถาปตยกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ

ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพ่ือนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน โครงการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจสารเสพติด  
3. รายงานผลการตรวจแตละครั้ง  

 
จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ 

สาขางาน 
จํานวนครั้งของการจัดบริการ 
ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน จํานวน (คน) รอยละ 

ชางสถาปตยกรรม (ปวช.) 1 256 83.9 
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

(ปวส.) 
1 60 88.2 

รวมท้ังส้ิน 373 316 84.7 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 29  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี   30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมเพื่อศึกษาสาเหตุของผูเรียนท่ีออกกลางคันโดยการ

ลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา หรือในกรณีอ่ืนเม่ือเทียบกับผูเรียนแรกเขาท่ีข้ึนทะเบียน
เปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน  

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม  ดําเนินการหาสาเหตุของผูเรียนท่ีออกกลางคันโดยการ
ลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนกัศึกษา หรือในกรณีอ่ืนเม่ือเทียบกับผูเรียนแรกเขาท่ีข้ึนทะเบียน
เปนนักเรียนนกัศึกษา ในปการศึกษาเดยีวกนั  
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนผูเรียนแรกเขา ท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน แตละ

หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันป  
2. จํานวนผูเรียนปจจุบัน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันป  
3. จํานวนผูเรียนแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกช้ันป ท่ีออก

กลางคันและสาเหตุการออกทุกช้ันป  
4. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน ในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

ทุกชั้นป 
 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
 

ลําดับท่ี ระดับชั้น จํานวนผูเรียนแรกเขา 
จํานวนผูเรียนท่ี
ออกกลางคัน 

รอยละท่ีออกกลางคัน
เม่ือเทียบกับแรกเขา 

1 ปวช.1 125 24 19.2 
2 ปวช.2 85 17 20.0 
3 ปวช.3 95 15 51.7 
4 ปวส.1 42 5 11.9 
5 ปวส.2 26 2 7.6 

เฉล่ีย 19.1 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 30  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
ตัวบงชี้ท่ี 31 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมหาแนวทางใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม 
รวมท้ังดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนในแตละวิชา 
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การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม รวมท้ังดานบุคลิกภาพ 
และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนในแตละวิชา 
 
แนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษา  

สาขางานสถาปตยกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ
ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพ่ือนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม กิจกรรม อชท. กิจกรรมดนตรี งานกีฬาสี 
โครงการธรรมะประจําสัปดาหโครงการคายอาสาพัฒนา เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท้ังหมดในสถานศึกษา  
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรม

สงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และกิจกรรมสงเสริม
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  

3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละคร้ังของการจัดกิจกรรม  
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละคร้ัง 
 
แบบสรุปกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คณุธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชพี 

รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ปการศึกษา 2553 

การจัดกิจกรรม 

สาขางาน สงเสริม
วิชาการ 

สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมท่ีดี

งาม 

สงเสริมบุคลิกภาพและ 
มนุษยสัมพันธ 

รวมจํานวน
กิจกรรม 

ชาง
สถาปตยกรรม 

(ปวช.) 

4 2 4 10 

ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

(ปวส.) 

4 1 5 10 
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ดังนั้น สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ประเภท 
 จํานวน 2 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานท้ังหมด  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 31  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี   32 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  มีการวางแนวทางการจัดกจิกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณแีละทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังท่ีจัดภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ใหกับผูเรียน 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขาวิชาสถาปตยกรรม  มีการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 

ประเพณแีละทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังท่ีจัดภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหกับผูเรียน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนสาขาวชิา/สาขางานท้ังหมดในสถานศึกษา  
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง 2 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมสงเสริม

การอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เพณี  

3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละคร้ังของการจัดกจิกรรม  
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละคร้ัง 

 
ตารางแสดงการจัดกิจกรรม 

สาขางาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริม

อนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ชางสถาปตยกรรม (ปวช.) การแขงขันการออกแบบบาน

ประหยดัพลังงาน 
โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา 
และ จัดขบวนแหเทียนพรรษา 

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
(ปวส.) 

การแขงขันการออกแบบบาน
ประหยดัพลังงาน 

โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา 
และ จัดขบวนแหเทียนพรรษา 
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 ดังนั้นสาขางานท่ีไดจดัโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมและประเพณี ท้ัง 2 ประเภทกิจกรรมมี
จํานวน 2 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานท้ังหมด  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 32 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 สาขาวิชา ปการศึกษา 2553 
 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปร
บัป

รุง
 

ตัวบงช้ีท่ี 28  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ี
ปรึกษา 

17   √ 

ตัวบงช้ีท่ี 29  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน 

84.7  √  

ตัวบงช้ีท่ี 30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเขา 

19.10 √   

ตัวบงช้ีท่ี 31  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  

100 √   

ตัวบงช้ีท่ี 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

100 √   

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชพีสูสังคม 
 ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรมไดจดักิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพ 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และกิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เชน โครงการ
ปรับปรุงอาคารเรียน     ทําแบบปรับปรุงภูมิทัศนวิทยาลัยเทคนิคลําปาง    ปรับปรุงและโครงการสอน
หลักสูตรระยะส้ัน เปนตน 
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี   4   มีดังนี้ 
 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 

1. งานปรับปรุงแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม 

ฝายทรัพยากรฯ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

2. งานออกแบบฉลากนํ้าดื่ม  ตรา 
วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม 

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

3. การแขงขันการออกแบบบาน
ประหยดัพลังงาน 

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

4. งานปรับปรุงซอมแซมเวที 
การแสดง 

ฝายพัสดุ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

5. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
6. งานสงเสริมนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน
ระดับสถานศึกษา 

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

7. โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ 
 
 
 
 

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 
8. โครงการพัฒนานวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน
สูเชิงพาณิชย สูชุมชนทองถ่ิน และ
การประกวดระดับชาติ 

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

9. งานออกแบบสัญลักษณนําโชค
ประจําการแขงขัน 
อาชีวเกมส  จงัหวัดเชียงใหม 

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
 

ตัวบงชี้ท่ี  33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชพีและฝกทักษะวิชาชพี 
ความตระหนกั (Awareness)  

  สาขางานสถาปตยกรรม  ไดวางแผนการจดักิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
พรอมท้ังใหความรูและคําแนะนําในการดแูลบํารุงรักษา รวมท้ังมีการใหบริการโครงการฝกทักษะ
วิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ท้ังนี้ทุกกิจกรรม/ โครงการจะตองมีการประเมินผล
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกาํหนดไว 
 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพพรอมท้ังให

ความรูและคําแนะนําในการดูแลบํารุงรักษา รวมท้ังมีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ท้ังนี้ทุกกิจกรรม/ โครงการจะตองมีการประเมินผลความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. มีขอมูลความตองการของชุมชนและผูรับบริการ  
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนคร้ัง ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน  
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้งในการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน  
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน

และทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ  
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5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนนิการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชพี 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
1 งานปรับปรุงแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม 
- 24 

2 งานออกแบบฉลากนํ้าดื่ม  ตรา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม 

- 24 

3 งานปรับปรุงซอมแซมเวทีการแสดง - 24 
4 โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 30 - 
5 งานออกแบบสัญลักษณนําโชคประจําการ

แขงขันอาชีวเกมส  จังหวัดเชียงใหม 
30 24 

 
ดังนั้น สาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริม

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

สาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูใน
การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ในระดับ ปวส.จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 33  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ 

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดวางแผนการจัดการงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการ

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ ท่ีไดรับจัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงาน
อ่ืน ตองบดําเนินการ  
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การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  จัดการงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ ท่ีไดรับจัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงานอื่น ตอ
งบดําเนินการ  

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. งบประมาณท่ีใชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการท่ีสถานศึกษาใชจริง  
2. งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัด ไมรวมงบลงทุน  
3. งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอ่ืน ไมรวมงบลงทุน 

 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากบั 59,799,670 บาท 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ - บาท 
-  งบประมาณท่ีใชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการฯ เทากับ - บาท คิดเปนรอยละ 0.00 
 
 ผลการดําเนินงาน สาขางานสถาปตยกรรม   ไดใชงบประมาณจริงในการดําเนินการโครงการ 
กิจกรรม เปนจํานวนเงิน 0.00 บาท  
 
หมายเหตุ  :  กรอกขอมูลแตไมตองประเมิน   งานแผนเปนผูประเมิน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 4  สาขางานสถาปตยกรรม  ปการศึกษา 2553 

 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปร
บัป

รุง
 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

ปวช. = 2 
ปวส  = 4 

(โครงการ) 

√   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 

-    - 

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 
 ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรม ไดสงเสริมใหมีการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบ
อาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ินและประเทศ  

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนนิการใหผูสอนและผูเรียนไดทําโครงการวิจยัและ
โครงงานเชน โครงการออกแบบบานพักอาศัย 2 ช้ันในระดับช้ันปวช 3  และโครงการวิจัยอาคาร
โครงการปรับปรุงอาคารในระดับช้ันปวส2  
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี 5  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 

1. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานส่ิงประดิษฐ  ในงานวนั
วิชาการและเทคโนโลยี 

ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

2. งานสงเสริมนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน
ระดับสถานศึกษา 

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

3. โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
4. งานวิจยัในช้ันเรียน ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค

สถาปตยกรรม 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
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ตัวบงชี้ท่ี    35  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัยและโครงงาน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  วางแนวทางสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียนในสาขา

งาน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพและ/หรือ
การพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

การดําเนินการ (Attempt)   
  สาขางานสถาปตยกรรม  ดําเนินการสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียนในสาขางาน 
ใหมีการสรางและพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวติประจําวนั หรือ การประกอบอาชีพและ/หรือ
การพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน แตละหลักสูตร ท่ีสถานศึกษาเปดสอน  
2. จํานวนและรายละเอียด (ช่ือผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและ

โครงงาน ท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน  

3. จํานวนและรายละเอียด (ช่ือผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงาน ท่ีนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ
ประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ  

4. จํานวนสาขางาน ท่ีจัดทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีเปนประโยชนใน
การพัฒนาการเรียน การสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพ และ/
หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ ระดับ ปวช. อยางนอย 1 
เร่ือง/ภาคการศึกษา  ระดับ ปวส. อยางนอย 4 เรื่อง/ภาคการศึกษา 
 
จํานวนรอยละของช้ินงานตอสาขางานท้ังหลักสูตร ปวช. 
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ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน  หรือวิจัยสถาบัน 
 

ท่ี สาขางาน ชื่อผลงานวิจัย ระดับ  
1  ชางสถาปตยกรรม โครงการเขียนแบบบานพกัอาศัย

สองช้ัน 
ปวช.3 

2 ชางสถาปตยกรรม การออกแบบบานช้ันเดยีว ปวช.3 
3 ชางเทคนิคสถาปตยกรรม สถานีขนสงผูโดยสารจังหวดั

เชียงใหม แหงท่ี 3 
ปวส.2 

4 ชางเทคนิคสถาปตยกรรม สถานีรถไฟจังหวัดเชียงราย ปวส.2 
5 ชางเทคนิคสถาปตยกรรม โคโลเนียลเฮาส เชียงใหม ปวส.2 
6 ชางเทคนิคสถาปตยกรรม สวนเดก็เชียงใหม ปวส.2 
7 ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ดอยโปงแยงคันทรรีสอรท 

จังหวดัเชียงใหม 
ปวส.2 

8 ชางเทคนิคสถาปตยกรรม โรงมหรสพ เชียงใหม ปวส.2 
9 ชางเทคนิคสถาปตยกรรม บานพักคนชรา ปวส.2 
 
 ดังนั้น สาขางานท่ีไดดําเนินการจัดทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีเปน
ประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และ
ประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวช. อยางนอย 2 เร่ือง/ปการศึกษา 
 มีจํานวน 2 เร่ือง 2ช้ิน 

สาขางานท่ีไดดําเนินการจัดทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีเปนประโยชนใน
การพัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซ่ึง
นําไปสูการแขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวส. อยางนอย 4 เร่ือง/ปการศึกษา  
มีจํานวน 7  เร่ือง 7 ช้ิน  

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

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมเพ่ือหาแนวทางสนับสนุนผูสอน บุคลากร และ

ผูเรียน ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน สรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ และ/หรือ สนับสนุนใหผูสอน ผูเรียน เผยแพรผลงานในระดับชาติ 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  สนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตร ทุก

สาขาวิชา/สาขางาน สรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพ และ/หรือ สนับสนุนใหผูสอน ผูเรียน เผยแพรผลงานในระดับชาติ 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีเปนประโยชนทางวิชาชีพ  
2. จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ 

 
 

การเผยแพร ระดับชั้น รางวัล
ท่ี

ไดรับ 
ชื่อนวัตกรรม ทองถ่ิน จังหวัด ประเทศ ไมมี ปวช ปวส. 

หมาย
เหตุ 

  √  √  ชนะเลิศ  บานพิงพาย 
  √   √ ชนะเลิศ  บานพิงบึง 
√     √ -  สถานีขนสงผูโดยสารจังหวดั

เชียงใหม แหงท่ี 3 
√     √ -  สถานีรถไฟจังหวัดเชียงราย 
√     √ -  โคโลเนียลเฮาส เชียงใหม 
√     √ -  สวนเดก็เชียงใหม 
√     √ -  ดอยโปงแยงคันทรรีสอรท 

จังหวดัเชียงใหม 
√     √ -  โรงมหรสพ เชียงใหม 

บานพักคนชรา √     √ -  
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ดังนั้น สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนนิการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ี
เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 
และประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวช. อยางนอย 1 เร่ือง/ปการศึกษา มีจํานวน 1 
เร่ือง/ปการศึกษา ในระดับ ปวส. อยางนอย 4 เร่ือง/ปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 35 อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 37  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ  
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมวางแผนการใชงบประมาณท่ีใชจริงในการสราง 

พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน/ โครงการวิชาชีพ ท่ี สาขางานไดรับ
จัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืน ตองบดําเนินการ 

 
การดําเนินการ (Attempt)   

  สาขางานสถาปตยกรรม  ไดจัดงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน/ โครงการวิชาชีพ ท่ี สาขางานไดรับจัดสรรจากสถานศึกษา และ
หนวยงานอ่ืน ตองบดําเนินการ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. งบประมาณท้ังหมดท่ีสาขาวชิา/สาขางานไดรับจากสถานศึกษา  
2. งบประมาณท่ีไดรับจากหนวยงานอื่น  
3. งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน 

 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากบั 340,450 บาท 
-  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ - บาท 
-  งบลงทุนท่ีสถานศึกษาไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืน เทากับ - บาท 
-  งบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน  
    เทากับ 0 บาท         คิดเปนรอยละ 0.00 
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ผลการดําเนินงาน สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม  ไดใชงบประมาณในการสราง พัฒนา 
และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เปนจํานวน 0 บาท คิดเปนรอยละ0.00 ตอ
งบประมาณท้ังหมด  

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 37 อยูในระดับ    ดี              พอใช       ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 38  จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงาน 

ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมเพื่อวางแผนการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสราง

และพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการและชองทางท่ีหลากหลาย เชน 
วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอ
ผลงาน เปนตน 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม   จัดการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการและชองทางท่ีหลากหลาย เชน วิทยุ โทรทัศน 
อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงาน เปนตน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนชองทางของการเผยแพรขอมูล ขาวสารท่ีเกี่ยวกับ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย 
และโครงงาน  

2. จํานวนคร้ังของการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ท่ีเกี่ยวกับ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน ในแตละชองทาง 
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การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัย และโครงงาน 
 

ประเภท 
สาขางาน / 
สาขาวิชา 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน 

ลักษณะการ
เผยแพร 

จํานวนคร้ัง
ของการ
เผยแพร 

สถาปตยกรรม    √ นิทรรศการ 2 
สถาปตยกรรม    √ หนังสือพิมพ

และ
อินเตอรเน็ต 

1 

เทคนิค
สถาปตยกรรม 

   √ หนังสือพิมพ
และ
อินเตอรเน็ต 

1 

เทคนิค
สถาปตยกรรม 

  √  หนังสือ
วิชาการ 

1 

รวม 5 

 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 38  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 5 สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม  ปการศึกษา 2553 
 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปร
บัป

รุง
 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี 35 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย
และโครงงาน 

ปวช. = 2 
ปวส  = 4 

(โครงการ) 

√   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ 

100 √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

 ตัวบงช้ีท่ี 37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง 
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบดําเนินการ 

   √ แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน 

6 √   แผนกชาง
เทคนิค

สถาปตยกรรม 

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  6   ภาวะผูนําและการจัดการ 
             ความตระหนัก (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรม มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ        ใหได
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของตลาดแรงงาน เนนผูเรียนใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคูกันไป  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการประกอบวิชาชีพ     เปนท่ียอมรับของชุมชนและ
สถานประกอบการรวมทั้งมีการสวนรวมในการพัฒนาสังคมอยางมีความสุข ใหบุคลากรมีการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู มีทักษะและประสบการณ เพื่อนํามาถายทอดใหแกผูเรียน รวมทั้งเห็นความสําคัญใน
ความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม      มีการสํารวจคุณวุฒ ิประสบการณ ผลงาน และปริมาณงาน

ของบุคลากร  เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพิจารณามอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  ใหเหมาะสมตาม
โครงสรางการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีตามความรู
ความสามารถและมีการติดตาม การดําเนนิงาน  มีการประชุมช้ีแจงกอนการดําเนนิงานและรายงานผล
การดําเนนิงานเปนระยะ ลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในรูปของคณะกรรมการ 
 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี    6  มีดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 

1. งานพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3 ดี 

ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้
 
ตัวบงชี้ท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี

สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดรวมประชุม และวางแผนสนับสนุนการใชภาวะผูนําและ

การมีวิสัยทัศนของผูบริหาร ในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน 
หนวยงาน และบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสาขางาน หรือแผน
ยุทธศาสตร รวมท้ังการนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบไดสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีกําหนดไว 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  รวมสนับสนุนการใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของ

ผูบริหาร ในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน หนวยงาน และบุคลากร
ภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร รวมท้ังการนําสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบไดสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีกําหนดไว 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร พิจารณาจาก  

1. การพัฒนาวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถ่ิน โดยการมี
สวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนท่ีเกี่ยวของ  

2. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร การ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา  

3. การกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ  

4. มีกระบวนการจัดการความรูท่ีนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใช
สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของ
ตนเอง  

5. การพึ่งตนเอง ท่ีเนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา 

6. การประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมท้ังการแสวงหา
ความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมๆ  
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7. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณท่ีนําไปสูผลสัมฤทธ์ิไดอยาง
ตอเนื่อง และหลากหลาย  

8. การพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อ
การพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู  

9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล โดยตน
สังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ
การ ศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะ 

ดีมาก 
ปาน
กลาง 

ปรับปรุง ไมปฏิบตั ิ

1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารสาขางาน √    
2. มีการใชสาขางานเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย 
เปาหมาย ทิศทาง การวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 

√    

3. การมีสวนรวม และการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเก่ียวของ
ทุกฝายในการบริหาร การตัดสินใจ  และการจัดการศึกษา 

√    

4. มีการพ่ึงพาตนเอง ที่เนนใหสาขางานามีระบบการบริหาร
ตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ ดําเนินงานตามความพรอม 
และสถานการณของสาขางาน 

√    

5. มีการประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสาขางาน และบุคลากร
ภายนอกรวมท้ังการแสวงหา ความรวมมือ ความชวยเหลือดาน
ทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหม ๆ 

 √   

6. มีความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่
นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเน่ือง     และหลากหลาย 

 √   

7. มีการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนา
บุคคล และพัฒนาทีมงาน เพ่ือการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 

 √   

8. มีการตรวจสอบ และถวงดุล โดยเนนตนสังกัดกําหนดนโยบาย 
และควบคุมมาตรฐาน และมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 √   

คาเฉล่ียรวม  √   

 
ซ่ึงระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน

รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยพิจารณาตามองคประกอบ ท้ัง 8 ขอ 
พบวา สาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการท้ังส้ินจํานวน 8 ขอ  
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ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 39  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี  40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพี

คําอธิบาย  
ครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 

ไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมเพื่อขอความรวมมือใหครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุ

สภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตอง เหมาะสม  ใหครูมี
ใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม ใหครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตอง เหมาะสม  ใหครูมีใบประกอบวิชาชีพครู 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. จํานวนครูท้ังหมดในสาขาวชิา/สาขางาน  
2. จํานวนครูท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต  
3. จํานวนครูท่ีผานการประเมินตามขอบังคับ คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา 
  

สาขางาน 
จํานวน
บุคลากร
ท้ังหมด 

จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับใบประกอบ

วิชาชีพครู 

จํานวนครูท่ีผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ.2548 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ชางสถาปตยกรรม 10 7 0 10 
รวม 10 7 0 10 

 
1. จํานวนบุคลากรท้ังหมดของแผนกเทากับ 10 คน 
2. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตเปนครู เทากบั 7 คน คิดเปนรอยละ70 
3. จํานวนครูท่ีการประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. 2548       ของบุคลากรในแผนกเทากับ  0 คน คิดเปนรอยละ 0 
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ดังนั้น บุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70 ของบุคลากรท้ังสาขาวิชา และมีผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 40  
อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 

 
ตัวบงชี้ท่ี  41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และ

การจัดการความรูของสถานศึกษา 

คําอธิบาย  
สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลพื้นฐานท้ังหมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน 

มีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ และการจัดการความรูของสาขาวิชา/สาขา
งานเพ่ือพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมเพื่อหาแนวทางจัดทําขอมูลพื้นฐานท้ังหมด เชน 

ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน มีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจบัุนและมี
ประสิทธิภาพ และการจดัการความรูของสาขางานเพ่ือพฒันาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดประชุมเพื่อหาแนวทางจัดทําขอมูลพื้นฐานท้ังหมด เชน 

ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน มีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจบัุนและมี
ประสิทธิภาพ และการจดัการความรูของสาขางานเพ่ือพฒันาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจดัการความรู พิจารณาจากองคประกอบดังนี ้ 

1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจท่ีเปนปจจบัุน  
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ  
3. มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา  
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจดัการขอมูล  
5. มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ง 

ซ่ึงสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ
สาขาวิชา ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน 4 ขอ  

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

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปร
บัป

รุง
 

ขอมูล 

ตัวบงช้ีท่ี 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

8 √   แฟมท่ี 6  

ตัวบงช้ีท่ี 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตอง เหมาะสม 

70.00   √ แฟมท่ี 
6.  

ตัวบงช้ีท่ี 41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

4 √    

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนกั (Awareness)  
  สาขางานสถาปตยกรรมมีความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการประกัน
คุณภาพภายในเพราะวาจะเปนตัวสะทอนเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนวามีจุดเดนหรือจุดบกพรองทางดานใดท่ี
จะตองรีบแกปญหาเพ่ือท่ีจะทําใหสถานศึกษาหรือวาแผนกมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกดาน
เพ่ือใหผูเรียนไดจบจากสถานศึกษาแหงนี้อยางมีคุณภาพพรอมเขาไปทํางานยังสถานประกอบการตาม
แหลงตางๆได 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรมไดจดัเก็บรวบรวมขอมูลตางๆของปการศึกษา 2553 เพื่อท่ีจะ

นํามาเปนขอมูลใชในการประกันในแผนกโดยไดทําท้ังแบบสอบถาม การขอขอมูลจริงจากผูสอน 
ผูปฏิบัติงาน และจากสถานประกอบการเพ่ือจะนําขอมูลท่ีไดจากแหลงท่ีกลาวมาบันทึกรวบรวมออกมา
เปนตัวเลขและหาขอดีขอเสียของแผนกตอไป 

 
โครงการท่ีไดจัดทํา ตามมาตรฐานท่ี    7  มีดังนี้ 
 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ 

1. โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

2. โครงการประชุมประกันคุณภาพ
ภายในแผนกชางสถาปตยกรรม 
 

งานประกันฯ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)  มีดังนี ้

 
ตัวบงชี้ท่ี 42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง

ตอเนื่อง ประกอบดวยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกัน
คุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพ
ภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทํางาน
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การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม   จัดระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง

ตอเนื่อง ประกอบดวยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกัน
คุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพ
ภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทํางาน
ประกันคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมิน
ผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีจะสงผลใหผูเรียนและผูจบ
การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก  

1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ  
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป  
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ 

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ซ่ึงสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ 

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

ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน 3 ขอ  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 42  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี   43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
ความตระหนกั (Awareness)  
 สาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการประชุมและวางแผนการรายงานผลการประกัน

คุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดีหรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน 

การดําเนินการ (Attempt)   
 สาขางานสถาปตยกรรม   รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการ

สถานศึกษา รวมท้ังสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน 
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ี
พัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดีหรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก  
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน  
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา

แผนพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา  
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน รามท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึน 
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การปฏิบตั ิ
การประกันคณุภาพภายในที่ไดรับมอบหมาย 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เอกสาร
หลักฐาน 

1.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตอคณะกรรมการ แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม 

ม.ค.-กพ.54 แฟมท่ี 7 

2. การจัดทําเอกสารอางอิงตามมาตรฐานและตัวบงช้ี แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม 

ก.ค.53 - 
กพ.54 

แฟมท่ี 7 

3.การชี้แจงผลการประเมินในแผนกวิชา แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม 

ก.ค.53 - 
กพ.54 

แฟมท่ี 7 

4.การประสานงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม 

ก.ค.53 - 
กพ.54 

แฟมท่ี 7 

5. การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางาน แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม 

- แฟมท่ี 7 

 
ซ่ึงสาขางานสถาปตยกรรม  ไดดําเนินการการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอ

กรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหได
มาตรฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรม
ท่ีพัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติท่ีดีหรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน 

 ตามองคประกอบท่ีกําหนดให จํานวน 2 ขอ  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 43  อยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี  7 สาขางานสถาปตยกรรม  ปการศึกษา 2553  
 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน ดี 

พอ
ใช
 

ปร
บัป

รุง
 

ขอมูล 

ตัวบงช้ีท่ี 42 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

3 ขอ  √  แฟม ...  

ตัวบงช้ีท่ี 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

√ แฟม ...  

 
ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  อยูในระดับ     ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพท้ัง 7 มาตรฐาน ของสาขางานสถาปตยกรรม  ปการศึกษา 2553 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ   
มาตรฐานท่ี  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  2.53 ดี 
มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  2.40 พอใช 
มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 3.00 ดี 
มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวจิัย  2.50 พอใช 
มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 2.33 พอใช 
มาตรฐานท่ี  7  ระบบการประกันคุณภาพภายใน 2.00 พอใช 

เฉล่ีย   
 

ผลการประเมินท้ัง  7  มาตรฐานของสาขาวิชา อยูในระดบั     ดี     พอใช    ปรับปรุง 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

ของสาขางานสถาปตยกรรม   
 
1. จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ของสาขางานสถาปตยกรรม   
1.1 ผลการดําเนินงานพบจุดเดนดังตอไปนี ้

1.1.1 ตัวบงช้ีท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ี
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

1.1.2 ตัวบงช้ีท่ี 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป 

1.1.3 ตัวบงช้ีท่ี  14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
1.1.4 ตัวบงช้ีท่ี  18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวชิาท่ี
เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 

1.1.5 ตัวบงช้ีท่ี  19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับ
วิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกดิประโยชนสูงสุด 

1.1.6 ตัวบงช้ีท่ี  20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 
1.1.7 ตัวบงช้ีท่ี 21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอม 

ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
1.1.8 ตัวบงช้ีท่ี  23  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ 

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.9 ตัวบงช้ีท่ี  25  จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิปญญา
ทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

1.1.10 ตัวบงช้ีท่ี  26  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนใน
แตละสาขาวิชา 

1.1.11 ตัวบงช้ีท่ี  27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
1.1.12 ตัวบงช้ีท่ี  30  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
1.1.13 ตัวบงช้ีท่ี  31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมท้ังดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพนัธ 
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1.1.14 ตัวบงช้ีท่ี   32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี และทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.1.15 ตัวบงช้ีท่ี  33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

1.1.16 ตัวบงช้ีท่ี  35  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน 
1.1.17 ตัวบงช้ีท่ี  36  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีมีประโยชน

ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดบัชาติ 
1.1.18 ตัวบงช้ีท่ี  38  จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 
1.1.19 ตัวบงช้ีท่ี   39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

1.1.20 ตัวบงช้ีท่ี  41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจดัการ
ความรูของสถานศึกษา 

1.2 ผลการดําเนินงานพบจุดท่ีควรพัฒนาดงัตอไปนี ้
1.2.1 ตัวบงช้ีท่ี  3  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร 

และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
1.2.2 ตัวบงช้ีท่ี  6  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
1.2.3 ตัวบงช้ีท่ี  28  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 
1.2.4 ตัวบงช้ีท่ี  37  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ 
1.2.5 ตัวบงช้ีท่ี  40  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 
2. นวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู สาขางานสถาปตยกรรม   
 

ท่ี ช่ือนวัตกรรม ผูคิดคน(ช่ือ ครู หรือ ผูเรียน) 
1.  บานพิงพาย นางสาวเสาวรส  ธิดวงแสง 

นายภาคภูมิ  งามตา 
2. บานพิงบึง นายหาญชัย  เปรมภิวงค 

นายธรรมรัตน  ฟองมี 
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ท่ี ช่ือนวัตกรรม ผูคิดคน(ช่ือ ครู หรือ ผูเรียน) 
3. โครงการเขียนแบบบานพกัอาศัยสองช้ัน นางรัตนติยา  ศรีมณี 
4. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวดัเชียงใหม แหง

ท่ี 3 
นางสาววริศรา  สุประการ 
นางสาวเสาวรส  ธิดวงแสง 

5. สถานีรถไฟจังหวัดเชียงราย นายวิทวัส  พสิิฐนฤดม 
6. โคโลเนียลเฮาส เชียงใหม นายอนุศาสน  มณีรัตน 
7. สวนเดก็เชียงใหม นายจิรเดช  บัวเหลือง 

นางสาวอรสา  สิงหคํา 
8. ดอยโปงแยงคันทร่ีรีสอรท จังหวัดเชียงใหม นางสาววิลาวณัย  ผาคํา 
9. โรงมหรสพ เชียงใหม ผูคิดคน(ช่ือ ครู หรือ ผูเรียน) 
ท่ี บานพักคนชรา นางสาวปยะกานต  ปนตัน 

นางสาวพิมพาภรณ  ตนตรง 
10. เอกสารประกอบการสอนการการเขียนแบบ

กอสราง 
นางรัตนติยา  ศรีมณี 

 
11. เอกสารประกอบการสอนสถาปตยกรรมไทย นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ 
12. เอกสารประกอบการสอนพื้นฐานการ

ออกแบบ 
นายจกัรกฤษณ จูเจริญ 

13. เอกสารประกอบการสอนการวิบัติของ
อาคาร 

นายจกัรกฤษณ จูเจริญ 

14. เอกสารประกอบการสอนการออกแบบ
สถาปตยกรรม 3 

นายเมธาสิทธ์ิ วงศจันทรทิพย 

15. เอกสารประกอบการสอนการเขียนแบบ
กอสราง 

นางสุจิตตา ศรีสารัตน 
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3. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ สาขางานสถาปตยกรรม   
สาขางานสถาปตยกรรม  ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยได

ระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพันธกิจ ซ่ึงมีโครงการและกิจกรรม พอ
สรุปไดดังนี ้
 1. พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1.1  โครงการรับสมัครนักเรียนโดยตรงของสาขาวิชาชางสถาปตยกรรม 
  1.2   โครงการจัดการศึกษาระยะส้ัน 
  1.3   โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานศึกษา (สาขาวิชาชางสถาปตยกรรม) 
  1.4   โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ 
  1.5   โครงการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการหรือองคกรอ่ืน 
  1.6   โครงการคุณธรรมนําความรู 
  1.7   โครงการตรวจสารเสพติด 
 2. พันธกิจท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  2.1   โครงการสงครูเขารับการพัฒนาดานวชิาชีพ 
  2.2   โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.3   โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร 
  2.4   โครงการศึกษาดูงานท้ังภายในและตางประเทศ 
 3. พันธกิจท่ี 3 พัฒนาการบริหารและการจดัการภายในอยางเปนระบบประกอบดวยโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
  3.1    โครงการจัดหาครุภณัฑ 
  3.2    โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม  

 4. พันธกิจท่ี 4 แสวงหาความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการมีสวนรวม 
พัฒนาและจัดการศึกษา ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
       4.1   โครงการนํานักศึกษาดูงานตางจังหวัด 
  4.2   โครงการจัดหาผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญามารวมในการพัฒนาผูเรียน 
 
 5. พันธกิจท่ี 5 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
       5.1  โครงการพัฒนาสาขาวชิาชางสถาปตยกรรม (หองเรียนคอมพิวเตอรเพิ่มจํานวน
เคร่ืองคอมพิวเตอร) 
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  5.2   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
4. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1. งบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรเพราะปจจุบันการเรียนการสอนภายในแผนก
วิชาชางไมเพยีงพอตอจํานวนนักเรียนอีกท้ังยังมีการรับนักเรียนเพ่ิมข้ึน     ทําใหการเรียนการสอนใน
รายวิชาคอมพวิเตอรมีไมเพยีงพอกับความตองการ และ    ทําใหการเรียน        การสอนประสิทธิภาพลด
นอยลงจนทําใหนักศึกษาตองรบกวนเงินผูปกครองขอซ้ือ NOTEBOOK  มาเรียนหนงัสือเปนอยางนี้ทุก
ปก็ยังไมมีการพัฒนายิ่งปจจบัุนจํานวนนกัเรียนก็เพ่ิมมากข้ึน 
               2.จํานวนหองเรียนไมเพียงพอตอการเรียนการสอนจึงทําใหขาดประสิทธิภาพตอการเรียนการ
สอนภายในแผนกวิชา  
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