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บทที่ 1
สภาพทั่วไป ของสาขางานสถาปตยกรรม
1. สาขางานสถาปตยกรรม ตั้งอยู ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 8 หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน
053 – 217708 ตอ 729
2. บุคลากรประจํางานสาขางานสถาปตยกรรม ทั้งหมด 10 คน ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

1

นายพงษกร ศรีมณี

ครูชํานาญการ
พิเศษ (คอ.บ.
สถาปตยกรรม)

2

นางรัตนติยา ศรีมณี

ครูชํานาญการ
(คอ.บ.
สถาปตยกรรม)

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่/2553
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)
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)

หนาที่พิเศษ
- หัวหนาแผนกชาง
- เจาหนาที่ งาน
ปกครอง
- ผูชวยหัวหนางาน
งานวางแผนและ
งบประมาณ

- เจาหนาที่ งาน
จัดทําคาสอนเกิน
ภาระงานรอบบาย
- ผูชวยหัวหนา
แผนกวิชา
-เจาหนาที่ งานพัสดุ
-เจาหนาที่ งานแนะ
แนวอาชีพและการ
จัดหางาน

2
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นางรัตนติยา ศรีมณี
(ตอ)

3

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

4

นายอดุลย จินดารักษ

ครูชํานาญการ
(คอ.บ.ศิลป
อุตสาหกรรม)

5

นางสาวจันทรจิรา
กันทา

ครูพิเศษ
(วศ.บ.โยธา)

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่/2553
ความแข็งแรงของวัสดุ (2/53)
การบริหารและจัดการงานกอสราง
(2/53)
โครงการงานสถาปตยกรรม (2/53)
ภาพราง (1/53)
ทัศนียวิทยาและการตกแตงแบบ
(1/53)
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม(2/53)
ศิลปะ 1 (2/53)
สถาปตยกรรมไทย (2/53)
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)
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)

หนาที่พิเศษ

หัวหนางาน งาน
ประชาสัมพันธ
เจาหนาที่ งาน
ปกครอง

เจาหนาที่ งาน
กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจาหนาที่ งานแนะ
แนวอาชีพและการ
จัดหางาน

3
ที่

ชื่อ-สกุล
นางสาวจันทรจิรา กัน
ทา (ตอ)

คุณวุฒิ

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่/2553
การฝกงาน (2/53)
การประมาณราคา(2/53)

หนาที่พิเศษ

6

นายจักรกฤษณ จูเจริญ

ครูพิเศษ
พื้นฐานการออกแบบ (1/53)
เจาหนาที่ งาน
(คอ.บ.
กิจกรรมนักเรียน
วัสดุกอสราง(1/53)
สถาปตยกรรม) ทัศนียวิทยาและการตกแตงแบบ
นักศึกษา
(1/53)
การออกแบบเขียนแบบ
สถาปตยกรรมภายใน (1/53)
การวิบัติของอาคาร (1/53)
การออกแบบสถาปตยกรรม 1 (2/53)
การประมาณราคากอสราง (2/53)
การปฏิบัติงานสถาปตยกรรม 1
(2/53)
การออกแบบเขียนแบบ
สถาปตยกรรมภายใน(2/53)
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นายเมธาสิทธิ์
วงศจันทรทิพย

ครูพิเศษ
การออกแบบสถาปตยกรรม 2 (1/53)
(สถ.บ.
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (1/53)
สถาปตยกรรม) 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)

เจาหนาที่ งานสื่อ
การเรียนการสอน
เจาหนาที่ งาน
กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
เจาหนาที่ งาน
ประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

4
ที่

ชื่อ-สกุล

8

นางสุจิตตา ศรีสารัตน

9

นายฉัตรชัย กันทวงค

10 นางสาววิไลลักษณ
วัฒณะรุง

คุณวุฒิ

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่/2553
ครูพิเศษ
การเขียนแบบเบื้องตน (1/53)
(ศษ.บ.
พื้นฐานการออกแบบ (1/53)
อุตสาหกรรม วัสดุและวิธีการกอสราง 2 (1/53)
ศึกษา)
วัสดุกอสราง (1/53)
การเขียนแบบกอสราง 1 (2/53)
การทําหุนจําลอง (2/53)
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (2/53)
การเขียนแบบกอสราง 3 (2/53)
ครูพิเศษ
การทําหุนจําลอง (2/53)
(คอ.บ.
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 (2/53)
สถาปตยกรรม) การเขียนแบบกอสราง 1 (2/53)
ครูพิเศษ
การออกแบบสถาปตยกรรม 1 (2/53)
(คอ.บ.
การปฏิบัติงานสถาปตยกรรม 1(2/53)
สถาปตยกรรม) มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม
(2/53)
การประมาณราคาการกอสราง (2/53)

หนาที่พิเศษ
เจาหนาที่ งานแนะ
แนวอาชีพและการ
จัดหางาน

เจาหนาที่งานลูกเสือ

เจาหนาที่ งานพัสดุ

3. จํานวนพัสดุและครุภัณฑภายในสาขางานสถาปตยกรรม มีดังตอไปนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
โตะเขียนแบบ ขนาด 0.80x1.20 ม.
เกาอี้เขียนแบบชนิดปรับหมุนได
ตูเหล็กเก็บอุปกรณ บานเลื่อน
เครื่องฉายภาพ โปรเจ็คเตอรพรอมจอรับภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ
เครื่องพิมพเอกสาร HP DESIGNJET 70
เครื่องพิมพเอกสาร ขนาด A3 HP
เครื่องพิมพเอกสาร ขนาด A4 เลเซอร

จํานวน
120
120
5
3
20
1
1
3

รหัสพัสดุ ครุภัณฑ
7110-007-0001
7110-006-0001
7110-013-0002
6730-001-0002
7440-001-0001
7440-009-0001
7440-009-0001
7440-009-0001

5
ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายการ
กระดานเขียนแบบ A2
โตะเรียนบรรยาย
เครื่องฉายภาพทึบแสงยี่หอ PLUS รุน DP-30
หมายเลขเครื่อง 0081216
จอแขวน 70 x 70”
โตะทําหุนจําลอง ขนาด 1200 x 1200 x 750
มม.
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดเปด 2 บาน
เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู ยีห่ อ ยูนิ
แอร
โตะคอมพิวเตอร Tender-II workstation
และเกาอี้ผาฝายมีเทาแขน
ตูแสดงผลงาน

จํานวน
10
12
1

รหัสพัสดุ ครุภัณฑ
7110-007-0001
7110-007-0001
6730-001-0003

1
20

6730-002-0001
7110-007-0004

2
2

7110-001-0001
4120-001-0001

3

7110-007-0001

1

7110-001-0001

4. วิสัยทัศน ของสาขางานสถาปตยกรรม แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
มุงเนนพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคน ดานปฏิบัติการเปนชางฝมือ และชางเทคนิคที่มีความรูความ
ชํานาญ ดานวิชาชีพตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อพัฒนาสูมาตรฐานวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพและสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาออกสูสังคม
5. พันธกิจ ของสาขางานสถาปตยกรรม ประกอบดวย
5.1 ผลิตชางฝมือ และชางเทคนิคที่ไดคณ
ุ ภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
5.2. สงเสริมความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
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/โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไดดี
3. ดานวัสดุอปุ กรณ : แผนกวิชาจัดวัสดุ อุปกรณ/ เครื่องมือ ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
งานไดอยางเพียงพอ ครบตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และแผนการสอน
4. ดานผลผลิตและการบริการ : แผนกวิชาไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการที่
ไดมาตรฐาน ทําให ผูเรียนไดรับความรู ทักษะ ประสบการณอยางแทจริง
จุดออน (W)
1. มีนโยบายไมชัดเจนตอการสงเสริมใหผูเรียนไดศกึ ษา ดูงานนอกสถานที่
2. ขาดนโยบายสงเสริม และพัฒนาผูสอนใน ดานเทคโนโลยีงานสถาปตยกรรมสมัยใหม
3. ขาดความเพียงพอดานอาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน
โอกาสในการพัฒนา (O)
1. ดานสังคมและวัฒนธรรม : สถานศึกษาตั้งอยูใจกลางเมือง มีความสะดวกในดาน
ระบบสาธารณูปโภค หนวยงานที่เปนแหลงขอมูลทางการศึกษา และสถานประกอบ
การที่ใหความรวมมือจัดการศึกษา
2. ดานเทคโนโลยี : อัตราการขยายตัว และการพัฒนา ของอาคารบานเรือน สงผลใหเกิด
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาทางดานเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
3. ดานเศรษฐกิจ : การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให สถานประกอบการมีความตองการ
รับผูเรียนที่สําเร็จ การศึกษาเขาทํางานมากขึ้น
4. ดานการเมืองและกฎหมาย : สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรระดับ ปวส. ทําใหผูเรียน
สนใจที่จะเขามาศึกษามากขึน้
อุปสรรค (T)
1. ดานการเมืองและกฎหมาย : สถานศึกษามี นโยบายไมชัดเจนในการจางครูพิเศษ ทํา
ใหขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
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2. สถานศึกษามีเกณฑการรับผูเรียนเขาศึกษาตอไมชัดเจน สงผลใหคุณภาพทางการ
ศึกษาลดลง
3. รานเกมส และแหลงอบายมุข เปนสิ่งยั่วยุใหนักเรียนสนใจในการเรียนลดลง
7. สาขางานสถาปตยกรรม เปดทําการสอนในสาขางานตางๆ ดังนี้
7.1 ระดับ ปวช. เปดสอนสาขางานดังนี้
สาขางาน สถาปตยกรรม
7.2 ระดับ ปวส. เปดสอนสาขางานดังนี้
สาขางาน เทคนิคสถาปตยกรรม
8. ขอมูลผูเรียน สาขางานสถาปตยกรรม และเทคนิคสถาปตยกรรม
จํานวนผูเรียน
ชาย
หญิง
ปวช. 1
77
48
สถาปตยกรรม ปวช. 2
73
12
ปวช. 3
59
36
209
96
รวมระดับ ปวช.
เทคนิค
ปวส. 1
27
15
สถาปตยกรรม ปวส. 2
16
10
43
25
รวมระดับ ปวส.
252
121
รวมทั้งสิ้น
(ขอมูลจากงานทะเบียนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2553)
สาขางาน /
สาขาวิชา

ระดับชั้น

รวม
125
85
95
305
42
26
68
373

รอยละ
33.51
22.79
25.47
81.77
11.26
6.97
18.23
100
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9. การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการหรืออื่น ๆ
ในปการศึกษา 2553 สาขางานสถาปตยกรรม ไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดาน
วิชาการ ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

วันที่เขาอบรม

1

นายพงษกร ศรีมณี

6-11 มิ.ย. 53

2

3
4
5
6
7
8
9
10

หัวขอการพัฒนา

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
แกนกลาง
อาชีวศึกษา
นายพงษกร ศรีมณี 1 ก.ค. 53
สัมนาวิชาการการ
ประกันคุณภาพ
ภายในดาน
อาชีวศึกษา
นายพงษกร ศรีมณี 10-11 ก.ค. 53 โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการ
นางรัตนติยา ศรีมณี
จัดการเรียนการ
นายเชิดชัย
สอนแบบฐาน
ทิพยวารีวงศ
สมรรถนะบูรณา
นางสาวจันทรจิรา
การปรัชญา
กันทา
เศรษฐกิจพอเพียง
นายจักรกฤษณ
และ 3 ดี
จูเจริญ
นางสุจิตตา
ศรีสารัตน
นายฉัตรชัย กันทวงค 29-31 ต.ค.53 โครงการฝกอบรม
ผูกํากับลูกเสือ
นายจักรกฤษณ
28-30 พ.ย.53 หลักสูตรพนักงาน
เจาหนาที่สงเสริม
จูเจริญ
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา

ประเภทการพัฒนา
วิชาชีพ
การสอน
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

9
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

11

นายพงษกร ศรีมณี

12

นายจักรกฤษณ
จูเจริญ
นายเมธาสิทธิ์
วงศจันทรทิพย

13

วันที่เขาอบรม

18-22 ธ.ค.53 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพและ
วิชาชีพพื้นฐาน
ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 22 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา
โครงการโรงเรียน
5-7 ม.ค.54
สีเขียว

14

นายจักรกฤษณ
จูเจริญ

15
16
17

นายพงษกร ศรีมณี 14 ม.ค.54
นางรัตนติยา ศรีมณี
นายจักรกฤษณ
จูเจริญ
นายเมธาสิทธิ์
วงศจันทรทิพย
นายพงษกร ศรีมณี 24-28 ม.ค.54

18
19
20
21

นางรัตนติยา ศรีมณี
นายเมธาสิทธิ์
วงศจันทรทิพย

หัวขอการพัฒนา

ประเภทการพัฒนา
วิชาชีพ
การสอน
√
√
√

√

สัมมนา หัวขอ
“พัฒนาเมือง
อยางไร ใน
วิกฤตการณโลก
รอน”

√
√
√

การแขงขันทักษะ
วิชาชีพและ
วิชาชีพพื้นฐาน
ระดับชาติ ณ
อาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย

√

√

√
√

10
10. การบริหารงบประมาณในสาขางานสถาปตยกรรม
10.1 งบประมาณรายรับ ปลายปงบประมาณ 2553 ถึง ตนปงบประมาณ 2554
รายการ
จํานวนงบประมาณ
รอยละตองบดําเนินการ
ทั้งหมด
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. เกียรติยศและชื่อเสียง สาขางานสถาปตยกรรม
ที่
รางวัล
จากหนวยงาน
1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
คณะวิทยาศาสตรและ
แขงขันออกแบบบานประหยัด เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
พลังงาน ระดับอุดมศึกษา ใน ราชภัฏเชียงใหม
วันที่ 20 สิงหาคม 2553
2. ชนะเลิศ การแขงขันทักษะ การ สํานักงานคณะกรรมการการ
ออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ อาชีวศึกษา
ปวช. ระหวางวันที่ 18-22
ธันวาคม 2553 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา
3. ชนะเลิศ การแขงขันทักษะ การ สํานักงานคณะกรรมการการ
ออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ อาชีวศึกษา
ปวส. ระหวางวันที่ 18-22
ธันวาคม 2553 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา

ชื่อ-สกุล
นางสาวเสาวรส
ธิดวงแสง

นายหาญชัย
เปรมภิวงค และนาย
ธรรมรัตน ฟองมี

นางสาวเสาวรส
ธิดวงแสง และนาย
ภาคภูมิ งามตา

11
12. สถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสาขางานสถาปตยกรรม
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู
1 บริษัท แผลงฤทธิ์ จํากัด
25 ซอย 13 ศิริมังคลาจารย ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม เชียงใหม
2 หางหุนสวนจํากัดพิลลาร คอนสตรัคชั่น 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
165 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม
อารคิเทค
5 บริษัท ปนนา ดีไซน แอนด คอนเซาท 30 ถ. นิมมานเหมินท ต. สุเทพ อ. เมือง
จํากัด
จ. เชียงใหม
6 หางหุนสวนสามัญ ที มีเดีย ดีไซน อารคิ 129/164 หมู 2 ถ.มหิดล ต.ปาแดด อ.เมือง
เท็คเจอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
จ.เชียงใหม
7 หางหุนสวนจํากัด สมหวัง เมาเทนวิว
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 จํากัด
53 ถ. ชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ.
เชียงใหม
10 บริษัท เฮาสซิ่งซัพพลายส จํากัด
32 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม
11 สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
451 ถ.ซุปเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลําปาง)
ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม
12 บริษัท ลีเนียรคอนสทรักชั่น 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 จํากัด
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

12
ที่
18

ชื่อสถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด สมหวังคันทรีวิล

19

บริษัท ริชชีริชแลนด จํากัด

20
21

หางหุนสวนจํากัด เพชรนครพิงคคอน
สตรัคชั่น
หางหุนสวนสามัญ ที มีเดีย ดีไซน

22
23

หางหุนสวนจํากัดภูดินเพียวเฮิรบ
สํานักงานเขียนแบบปาไสวใจดี

24

บริษัท วังสิงหคําวิศวกรรม จํากัด

25

บริษัท ฟวชั่นอารค จํากัด

26

บริษัท สมารทโฮม บิลเดอร จํากัด

27

รานถนอมการกอสราง

28
29

บริษัท กาดสวนแกว 2545 จํากัด
หางหุนสวนจํากัด แพร - พิมพ

30

บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. ดีไซน จํากัด

31
32

องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว
ราน PINK THEORY

33

บริษัท ดี.ยู.วาย ดีเวลลอปเมนต จํากัด

ที่อยู
15 หมู 14 ต. สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม
399/114 หมู 10 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย
จ. เชียงใหม
7 ซอย 1 ก. ถ. หมื่นดามพราคต ต. ชางเผือก อ.
เมือง จ. เชียงใหม
129/164 หมู 2 ถ. มหิดล ต. ปาแดด อ. เมือง จ.
เชียงใหม
187 หมู 3 ต. ดอนแกว อ. แมริม จ. เชียงใหม
464/3 หมู 3 ถ.เชียงใหม-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
131/69 ถ. รัตนโกสินทร ต. ชางมอย อ. เมือง
จ. เชียงใหม
3/109 ถ. รัตนโกสินทร ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ.
เชียงใหม
294 หมู 7 ถ. ราชพฤกษ ต. หนองควาย อ. หาง
ดง จ. เชียงใหม
144/1 หมู 8 ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย จ.
เชียงใหม
21 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
213/5 หมู 6 ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ.
เชียงใหม
177/2-3 หมู 7 ต. หนองควาย อ. หางดง จ.
เชียงใหม
275 หมู 2 ต. หนองแกว อ. หางดง จ. เชียงใหม
108/2 ถ. ซุปเปอรไฮเวย ต. ชางเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม
1/1 หมู 1 ถ. ศิริมังคลาจารย ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม

13
ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เท็กทูรา อินเตอร จํากัด

ที่อยู
159/2 ถ. ทุงโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ.
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
ราน 9 หนา อาธิเทค
12 ถ. บุญเรืองฤทธิ์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ.
เชียงใหม
อุทยานหลวงราชพฤกษ
65 หมู 1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ.
เชียงใหม
บริษัท เค.ที. คอนสตรัคชั่น แอนด คอน 30 ซอย 6 ถ.นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง
เซาวแตนท จํากัด
จ. เชียงใหม
บริษัท ปนนาดีไซน แอนด คอน
30 ถ. นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง จ.
สตรัคชั่น จํากัด
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 4 ถ. สันทราย-พราว ต. หนองหาร อ.
สันทราย จ. เชียงใหม
บริษัท ซีแคด ดราฟวิ่ง จํากัด
179/3 หมู 3 ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย จ.
เชียงใหม
บริษัท โฮม ครีเอชั่น แอนด ออกาไน
430/37 หมู 7 ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม
เซอร จํากัด
บริษัท ปาลม สปริงส เพลซ จํากัด
99 หมู 3 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ.
เมือง จ. เชียงใหม
บริษัท เทพพิมานอินน จํากัด
9/44 ถนนชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม

13. แผนงาน/โครงการที่ดําเนินการ
ที่
1.

ชื่อแผนงาน/โครงการที่
ดําเนินการ
งานพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

วัน/เดือน/ป

ผูรับผิดชอบ

6-11 มิ.ย.53

ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

14
ที่

ชื่อแผนงาน/โครงการที่
ดําเนินการ
โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

วัน/เดือน/ป

ผูรับผิดชอบ

1 ก.ค.53

3.

โครงการคุณธรรม

3-4 ก.ค.53

4.

โครงการพัฒนาบุคลากรดาน 10-11 ก.ค. 2553
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ฐานสมรรถนะบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3 ดี
งานปรับปรุงแผนกเทคโนโลยี
21 ก.ค.53
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม
งานออกแบบฉลากน้ําดื่ม ตรา
21 ก.ค.53
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา
21 ก.ค. 53
และ จัดขบวนแหเทียนพรรษา

ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

2.

5.

6.
7.

8..

กิจกรรมองคการวิชาชีพ

7-8 ส.ค.53

9.

การแขงขันการออกแบบบาน
ประหยัดพลังงาน
กิจกรรมกีฬาภายใน

20 ส.ค.53

10.

22 ส.ค. 53

ฝายทรัพยากรฯ /
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
กิจการนักศึกษา /
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
กิจการนักศึกษา /
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
วิทยาลัย / แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
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ที่
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

ชื่อแผนงาน/โครงการที่
วัน/เดือน/ป
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
โครงการจัดแสดงนิทรรศการ 23-25 ส.ค. 2553 ฝายวิชาการ / แผนก
ผลงานสิ่งประดิษฐ ในงานวัน
ชางเทคนิค
วิชาการและเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม
งานพัฒนาอาคารสถานที่
17 ก.ย.53
แผนกชางเทคนิค
อาคารประกอบ หองเรียน
สถาปตยกรรม
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
งานปรับปรุงซอมแซมเวที
21 ก.ย.53
ฝายพัสดุ / แผนกชาง
เทคนิค
การแสดง
สถาปตยกรรม
โครงการฝกอบรมวิชาชีพ
13-28 ก.ย. 53
แผนกชางเทคนิค
ระยะสั้น
สถาปตยกรรม
งานพัฒนาระบบดูแลผูเรียน
27 ต.ค.53
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
โครงการพัฒนาครุภัณฑ และ
15-29 พ.ย.53 ฝายพัสดุ / แผนกชาง
อุปกรณ
เทคนิค
สถาปตยกรรม
การจัดสรรโควตารอยละ 50
11 ธ.ค. 53
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
งานสงเสริมนวัตกรรม
18-22 ธ.ค.53
แผนกชางเทคนิค
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
สถาปตยกรรม
โครงงานระดับสถานศึกษา
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ
18-22 ธ.ค.53
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
การฝกงาน
ภาคเรียนที่
แผนกชางเทคนิค
2/2553
สถาปตยกรรม
กิจกรรมดนตรี
8 ม.ค.54
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

16
ที่

ชื่อแผนงาน/โครงการที่
ดําเนินการ
กิจกรรมวันเด็ก

วัน/เดือน/ป

ผูรับผิดชอบ

8 ม.ค.54
9-16 ม.ค.54

24.

โครงการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงานสูเชิงพาณิชย สู
ชุมชนทองถิ่น และการ
ประกวดระดับชาติ
งานวิจยั ในชั้นเรียน

แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

28 ม.ค. 2554

25.

งานปายสารสนเทศ

28 ม.ค. 2554

26.

งานออกแบบสัญลักษณนํา
โชคประจําการแขงขัน
อาชีวเกมส จังหวัดเชียงใหม

9-16 ม.ค.54

27.

กิจกรรมกองเชียรกีฬา
อาชีวเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 7
โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จ
การศึกษาแผนกชาง
สถาปตยกรรม

9-16 ม.ค.54

โครงการประชุมประกัน
คุณภาพภายในแผนกชาง
สถาปตยกรรม

18 ก.พ. 54

22.
23.

28.

29.

10 ก.พ. 54

ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
งานแผนฯ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
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 ประสบการณมีคุณคานํามาเพิ่มวุฒไิ ด
1.4 ปรับและเพิ่มหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุล
2. ดานคุณภาพ
2.1 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 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 พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาความยากจน
3.2 ตอยอด OTOP
3.3 อาชีวะสีเขียว (สิ่งแวดลอม พลังงาน)
3.4 อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน
3.5 Fix it Center
4. ดานสรางผูป ระกอบการใหม
4.1 สรางเครือขายและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม
4.2 สรางชองทางการเขาถึงแหลงทุนและองคความรูทางธุรกิจ
4.3 หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ (ONE College ONE Company)
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2. การดําเนินการตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ โดยมีกลยุทธดงั นี้
1.1 พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให
สามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได
1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.4 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
1.5 พั ฒนาผู เ รี ย นให มี คุณธรรม จริยธรรม ค า นิย มที่ดีง ามในวิ ชาชีพ การมีบุค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี
1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษา
1.7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
อิสระ
1.8 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงาน
พึงพอใจ
1.9 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมี กลยุทธดังนี้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอ
2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้ง
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เ อื้อต อการ
เรียนรู
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีกลยุทธดังนี้
3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
3.3 จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม วั ฒ นธรรม ประเพณี และทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
4. ดานการบริการวิชาชีพสูสงั คม โดยมีกลยุทธดังนี้
4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ ง
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพที่กําหนด
5. ดานนวัตกรรมและการวิจัยโดยมีกลยุทธดังนี้
5.1 สงเสริมสนับสนุนใหมกี ารสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงการที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
6. ดานภาวะผูน ําและการจัดการ โดยมีกลยุทธดังนี้
6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสาขางาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสาขางานดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสาขางานอยางเหมาะสม
7. ดานการประกันคุณภาพภายในโดยมีกลยุทธดังนี้
7.1 สาขางานควรจัดใหมรี ะบบการคุณภาพภายใน
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3. การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา
เพื่อทําหนาที่ในการสรางเครื่องมือ การประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บ และการเขียนรายงาน ควร
เขาใจมาตรฐานและตัวบงชี้การอาชีวศึกษาเปนอยางดี ตัวอยางเชน
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา ควรประกอบดวย
1. นายพงษกร ศรีมณี
2. นางรัตนติยา ศรีมณี
3. นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ
4. นายอดุลย จินดารักษ
5. นางสาวจันทรจิรา กันทา
6. นายจักรกฤษณ จูเจริญ
7 นางสุจิตตา ศรีสารัตน
8 นายฉัตรชัย กันทวงค
9. นางสาววิไลลักษณ วัฒนะรุง
10 นายเมธาสิทธิ์ วงศจันทรทิพย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการมาตรฐานที่ 1
กรรมการมาตรฐานที่ 2
กรรมการมาตรฐานที่ 3
กรรมการมาตรฐานที่ 4
กรรมการมาตรฐานที่ 5
กรรมการมาตรฐานที่ 6
กรรมการมาตรฐานที่ 7
กรรมการและเลขานุการ

4. ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม มาตรฐานที่ 1
ลําดับ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สรางเครื่องมือ
จัดทําคูมือการประเมิน
จัดทําคูมือกํากับและติดตาม
ประชุมคณะกรรมการ
เก็บขอมูลภาคเรียนที่ 1
ประชุมคณะกรรมการ
เก็บขอมูลภาคเรียนที่ 2
วิเคราะหขอมูล
จัดทํา SAR

2554

2553

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
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ผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness) มาตรฐานที่ 1
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุ ม ได ร ว มกั น กํ า หนดโครงการ/กิ จ กรรมต า งๆ เช น โครงการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
โครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนสมรรถนะ โครงการจัดสงนักศึกษาไปฝกงานในสถาน
ประกอบการ โครงการพานักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ โครงการนิเทศภายในสาขาวิชา
กําหนดการจัดนิทรรศการทางวิชาการ กําหนดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) มาตรฐานที่ 1
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในดานการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะ ดําเนินโครงการฝกอบรมวิจัย
ในชั้นเรียน ไดจัดสงนักศึกษาไปฝกงาน และ มีการนิเทศภายในสาขาวิชาอยางเปนระบบ มีการจัด
นิทรรศการทางวิชาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 1 มีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1.
โครงการคุณธรรม
2.
3.

โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา และ จัดขบวน
แหเทียนพรรษา
กิจกรรมองคการวิชาชีพ

4.

การแขงขันการออกแบบบานประหยัดพลังงาน

5.

กิจกรรมกีฬาภายใน

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
กิจการนักศึกษา / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
กิจการนักศึกษา / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

วิทยาลัย / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
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ลําดับที่
6.

9.

ชื่อโครงการ
โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
สิ่งประดิษฐ ในงานวันวิชาการและเทคโนโลยี
งานพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการปฏิบัติ งานอาชีพ
โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา
โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

10.

โครงการพัฒนาครุภัณฑ และอุปกรณ

11.

การจัดสรรโควตารอยละ 50

12.
13.

งานสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานระดับสถานศึกษา
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ

14.

การฝกงาน

15.

กิจกรรมดนตรี

16.

กิจกรรมวันเด็ก

17.

งานปายสารสนเทศ

18.

กิจกรรมกองเชียรกีฬา
อาชีวเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 7
การแขงขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน
ระดับชาติ

7.

8.

19.

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
ฝายพัสดุ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายพัสดุ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดงั ตอไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ (สาขางานสถาปตยกรรม )
ตัวบงชี้ที่ 1
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 1
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นโดยไมตํ่ากวา 2.00
มีการจัดระบบดูแลผูเรียน และตระหนักถึงการมีสวนรวมของผูปกครองในการแกปญหาผูเรียน
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ที่ 1
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดี
ขึ้นโดยไมตํ่ากวา 2.00 โดยมีการจัดระบบดูแลผูเรียน และตระหนักถึงการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การแกปญหาผูเรียน
ตัวบงชี้
1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ปวช1.=1.50 ปวช.2=1.75 ปวช.3=2.00 ปวส.1=1.75 ปวส.2=2.00
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ข อ มู ล แสดงความตระหนั ก การปฏิ บั ติ แ ละความสํ า เร็ จ จากการปฏิบั ติ ต ามข อ กํ า หนด
โครงการ ที่เกี่ยวของ เพื่อแกปญหา เพื่อพัฒนา และเพื่อรักษาคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป (ปวช. 1, 2, 3 และ ปวส. 1, 2) ที่ลงทะเบียนเรียนในป
การศึกษานั้น
3. จํานวนผูเรี ยนที่ มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพ นสภาพแต ละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพแตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานทุกชั้นป
แหลงขอมูล.อาจารยที่ปรึกษา ,งานทะเบียน,งานวัดผล
จํานวนนักเรียนที่ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับชั้น
ผลการ
0-1.49
1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.59 2.60-4.00 ประเมิน

ปวช.1
รวม
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จํานวนนักเรียนที่ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้น
0-1.49

1.50-1.74 1.75-1.99

ผลการ
2.00-2.59 2.60-4.00 ประเมิน

ปวช.2
รวม

ระดับชั้น

จํานวนนักเรียนที่ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย
0-1.49

1.50-1.74 1.75-1.99

ผลการ
2.00-2.59 2.60-4.00 ประเมิน

ปวช.3
รวม
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้น
0-1.49

1.50-1.74 1.75-1.99

ผลการ
2.00-2.59 2.60-4.00 ประเมิน

ปวส.1
รวม
ระดับชั้น

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย
0-1.49

1.50-1.74 1.75-1.99

ผลการ
2.00-2.59 2.60-4.00 ประเมิน

ปวส.2
รวม
(จาก)

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 อยูในระดับ

ตัวบงชี้ที่ 2

ดี

พอใช

ปรับปรุง

รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
(...√...) ไมมีนกั เรียนนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
(......) มีนกั เรียนนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนรูจํานวน ..........คน
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ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเปนระบบ
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 3
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันแนวทางการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ให ผูเรีย นมี การประยุก ตห ลักการวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร โดยการบู รณาการโครงการ
โครงงาน และสิ่งประดิษฐในแผนการจัดการเรียนรู
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ที่ 3
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในดานการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะที่สงเสริมแนวทางการบูรณา
การวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีการประยุกต
หลักการวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในโครงการโครงงาน และสิ่งประดิษฐในแผนการจัดการเรียนรู
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํ า นวนผู เ รี ย นที่ จั ด ทํ า ผลงาน นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานวิ จั ย โครงงาน และ/หรื อ
โครงการวิชาชีพโดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปน
ระบบตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
4. ร อ ยละผู เ รี ย นที่ จั ด ทํ า ผลงาน นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานวิ จั ย โครงงาน และ/หรื อ
โครงการวิชาชีพโดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปน
ระบบตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
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ระดับชั้น

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

125
85
95
305
42
26
68
373

ผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
ชิ้นงาน/โครงงาน โครงการวิชาชีพ
จํานวน (คน)
รอยละ
0
0.0
0
0.0
84
88.4
84
27.5
37
88.0
24
92.3
61
89.7
145
38.8

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 3 อยูในระดับ

ดี

พอใช ; ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 4

รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 4
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดใหมีการเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยการบูรณาการและเทคนิคหลากหลายใหผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร การอาน การเขียน
และการประยุกตใชทักษะทางภาษาในการนําเสนองานทางวิชาชีพ
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ที่ 4
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในดานการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะ บอรดสารสนเทศ นิทรรศการ
และโครงการ ใหมีการเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการและเทคนิคหลากหลายใหผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร การอาน การเขียน และการ
ประยุกตใชทักษะทางภาษาในการนําเสนองานทางวิชาชีพ
วิธีดําเนินงาน
สาขางานสถาป ต ยกรรม ได จั ด แผนการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ
กิจกรรมแผนงานโครงการในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย
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ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติ ามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาต า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สารได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม ตามหลั ก สู ต รในแต ล ะประเภทวิ ช า
สาขาวิ ช า สาขางาน จํ า แนกตามชั้ น ป โ ดยเก็ บ ข อ มู ล จากผลสั ม ฤทธิ์ ใ นวิ ช าภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่สาขาวิชาชีพเปดสอน ที่ไดเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00
4. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทย
และภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป

ระดับชั้น

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

125
85
95
305
42
26
68
373

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 4 อยูในระดับ

ผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การ
เขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
97
77.6
31
36.4
77
81.0
205
67.2
29
69.0
23
88.4
52
76.4
257
68.9
ดี ; พอใช

ปรับปรุง

28
ตัวบงชี้ที่ 5

รอยละของผูเรียนที่ มีความสามารถใชความรู และเทคโนโลยีที่จํา เปนในการศึ กษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 5
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดใหผูเรียนสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการคนควาจากการเรียนใน
รายวิชาหรือการฝกอบรม อีกทั้งครูที่สอนในรายวิชาชีพที่กําหนดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
ผู เ รี ย นได ใ ช ค วามรู แ ละเทคโนโลยี ค น คว า หาข อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การฝ ก และการปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ที่ 5
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินโครงการฝกอบรมครูผูสอนในดานการจัดทําให
ผูเรียนสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการคนควาจากการเรียนในรายวิชาหรือการฝกอบรม และ ครู
ที่สอนในรายวิชาชีพที่กําหนดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชความรูและเทคโนโลยี
คนควาหาขอมูลเพื่อสนับสนุนการฝกและการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
วิธีดําเนินงาน
สาขางานสถาป ต ยกรรม ได ดํ า เนิ น การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ คอมพิ ว เตอร แ ละให บ ริ ก าร
อินเตอรเน็ต นักเรียนนักศึกษา เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษาคนควา ไดอยางเหมาะสมและเก็บขอมูลจากจํานวนนักเรียนที่ใชบริการในวิชาที่ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูจากสถิตินักศึกษาที่ใชบริการในแตละภาคเรียนที่ ระดับ ปวช.และระดับ ปวส.
เพื่อใชในการคนควาและใชในการเขียนโปรแกรม
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดแตละชั้นป ตามประเภทวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเทอรเน็ต
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนก
ตามชั้นปโดยเก็บขอมูลจากผูสอนในแตละรายวิชาที่เกี่ยวของกับประพฤติกรรมการใชความรูและ
เทคโนโลยีในการศึกษาคนควา
4. รอยละของผูที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเทอรเน็ต
และ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
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ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

ผูเรียนทีม่ ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน อินเทอรเน็ต การเขียนแบบ
ดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมซีเอ็นซี ฯลฯ
จํานวน (คน)
รอยละ

125
85
95
305
42
26
68
373

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 5 อยูในระดับ ; ดี
ตัวบงชี้ที่ 6

75
70
84
229
37
24
61
290
พอใช

60.0
82.3
88.4
75.0
88.0
92.3
89.7
77.7
ปรับปรุง

รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 6
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดแนวทางการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ ของสถานศึกษา ครูมีการบูรณาการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดีในทุกรายวิชาที่สอน ผูเรียนไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธใน
รายวิชาตาง ๆ
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ที่ 6
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินงานแนวทางการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ ของสถานศึกษา ครูมีการบูรณาการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดีใน
ทุกรายวิชาที่สอน ผูเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ไดรับการ
พัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธในรายวิชาตาง ๆ

30
วิธีดําเนินงาน
สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน มีการประเมินเจตคติ คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา มีกิจกรรมพบ
อาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โครงการสงเสริมคุณภาพและนันทนาการ โครงการพัฒนา
จิต เปนตน ตามวงจรคุณภาพ
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติ ามขอกําหนด
2. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละชั้นป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูเรียนแตละชั้นปตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานที่มีพฤติกรรม 3 ดาน
3.1 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของวิทยาลัย เชน การแตงกายตามระเบียบ การเขาแถวหนาเสาธง ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมย ไม
เกี่ยวของกับสารเสพติดและการพนัน เปนตน
3.2 การมีมนุษยสัมพันธ ไดแก การทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ให
ความรวมมือกับผูอื่น ชวยเหลือผูอื่น พูดจาสุภาพ เปนตน
3.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไดแก การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสตางๆ
4. รอยละของผูเรียน ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป
ที่มีคุณธรรม
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

ผูเรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
จํานวน (คน)
รอยละ

125
85
95
305
42
26
68
373

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 6 อยูในระดับ

49
52
71
172
33
10
43
215
ดี

พอใช ; ปรับปรุง

39.2
61.1
74.7
56.3
78.5
38.4
63.2
57.6

31
ตัวบงชี้ที่ 7

ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 7
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น ใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวา 2 มีจํานวนนอย ระบบดูแลผูเรียน และการดูแลผูเรียน
โดยครู ที่ ป รึ ก ษา การสื่ อ สารข อ มู ล ระหว า งสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และผู ป กครองมี ส ว นร ว มในการ
แกปญหา
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ท่ี 7
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดกําหนดแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวา 2 มีจํานวนนอย
ระบบดูแลผูเรียน และการดูแลผูเรียนโดยครูที่ปรึกษา การสื่อสารขอมูลระหวางสถานศึกษา ชุมชน
และผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหา
วิธีดําเนินงาน
สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินตาม
สภาพจริง โครงการสอนเสริม ตามวงจรคุณภาพ
ขอมูลที่จัดเก็บ
1.ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช. 3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
แหลงขอมูล
1.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2..งานทะเบียน
3.หัวหนาสาขาวิชา
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ระยะเวลา
ระดับชั้น
ปวช.3
รวม

จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด

ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน (คน) รอยละ

ผูไมจบการศึกษา
จํานวน (คน) รอยละ

95
95

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 7 อยูในระดับ

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 8

ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 8
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น ใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวา 2 มีจํานวนนอย ระบบดูแลผูเรียน และการดูแลผูเรียน
โดยครู ที่ ป รึ ก ษา การสื่ อ สารข อ มู ล ระหว า งสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และผู ป กครองมี ส ว นร ว มในการ
แกปญหา
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ท่ี 8
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดกําหนดแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวา 2 มีจํานวนนอย
ระบบดูแลผูเรียน และการดูแลผูเรียนโดยครูที่ปรึกษา การสื่อสารขอมูลระหวางสถานศึกษา ชุมชน
และผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหา
วิธีดําเนินงาน
สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินตาม
สภาพจริง โครงการสอนเสริม ตามวงจรคุณภาพ
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติ ามขอกําหนด
2. จํานวนแรกเขาของผูเรียน ระดับชั้นปวส 2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
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3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส. 2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
แหลงขอมูล
1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. งานทะเบียน
3. หัวหนาสาขาวิชา
ระดับชั้น
ปวส.2
รวม

จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
26
26

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 8 อยูในระดับ

ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน (คน) รอยละ

ดี

พอใช

ผูไมจบการศึกษา
จํานวน (คน) รอยละ

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 9

รอยละของผู สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนีย บัต รวิช าชี พที่ผ านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 9
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาขอสอบมาตรฐาน
วิชาชีพระดับ ปวช. โดยใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ สอศ. และกําหนดใหผูเรียนที่เรียนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวช. ไดรับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ที่ 9
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดมีการพัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. โดย
ใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. ผูเรียนที่
เรียนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวช. ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
วิธีการดําเนินงาน
สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ โครงการฝก
ทักษะ โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทุกสาขาวิชาตามวงจรคุณภาพ

34
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เขารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. หลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียนจากพัฒนาการเรียน
การสอนและประเมินผลหรืองานมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
7. หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวนผูเขาสอบ กรรมการจัดสอบหรือ
ผูรับผิดชอบ
8. หลักฐานการพัฒนาขอสอบหรือเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
9. หลักฐานการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน

ระดับชั้น
ปวช.3
รวม

จํานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

ผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเทียบกับผูสําเร็จ
การศึกษา
จํานวน
รอยละ

95
95

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 9 อยูในระดับ
ตัวบงชี้ที่ 10

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ ผ า นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 10
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาขอสอบมาตรฐาน
วิชาชีพระดับ ปวส. โดยใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ สอศ. และกําหนดใหผูเรียนที่เรียนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวส. ไดรับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

35
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ที่ 10
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดมีการพัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวส. โดย
ใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. ผูเรียนที่
เรียนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวส. ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
วิธีการดําเนินงาน
สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ โครงการฝก
ทักษะ โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทุกสาขาวิชา ตามวงจรคุณภาพ
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ ที่เขารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. หลักฐานจํานวนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียนจากพัฒนาการเรียน
การสอนและประเมินผลหรืองานมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
7. หลักฐานการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวนผูเขาสอบ กรรมการจัดสอบหรือ
ผูรับผิดชอบ
8. หลักฐานการพัฒนาขอสอบหรือเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
9. หลักฐานการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดสอบ
แหลงขอมูล
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล หัวหนาสาขา (แผนก)วิชาชีพ
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ระดับชั้น
ปวส2
รวม

จํานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

จํานวนผูเขารับ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ผูผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเทียบกับผูสําเร็จ
การศึกษา
จํานวน
รอยละ

26
26

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 10 อยูในระดับ

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 11

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 11
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดใหผูเรียนที่จะจบการศึกษาไดรับการฝกอบรมและบมเพาะใหมีความพรอมใน
การทํางานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ วางแผน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ใชเทคนิคและวิธีหลากหลายเชนไปรษณียบัตร โทรศัพทมือถือของผูเรียนและผูปกครอง และกลุมเพื่อน
ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ที่ 11
ในสาขางานสถาป ต ยกรรม ได ดํ า เนิ น การให ผู เ รี ย นที่ จ ะจบการศึ ก ษาได รั บ การ
ฝกอบรมและบมเพาะใหมีความพรอมในการทํางานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
วางแผน งานแนะแนวอาชี พ และจั ด หางานใช เ ทคนิ ค และวิ ธี ห ลากหลายเช น ไปรษณี ย บั ต ร
โทรศัพทมือถือของผูเรียนและผูปกครอง และกลุมเพื่อนในการเก็บรวบรวมขอมูล

วิธีการดําเนินงาน
สาขาวิชามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการ
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดกรรมแนะแนวศึกษาตอ โดยปจฉิมนิเทศกอนจบการศึกษา
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ขอมูลการตรวจสอบคุณวุฒิ แบบสอบถาม ในวันปจฉิมนิเทศตาม
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชาตามวงจรคุณภาพ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
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2. จํ า นวนผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษาที่ ผ า นมาแต ล ะหลั ก สู ต ร ตามประเภทวิ ช า
สาขาวิชา และสาขางาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แต
ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แต
ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ วางงาน และไมสามารถติดตอได ภายใน 1 ป แต
ละหลักสูตร
6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป แตละหลักสูตร
แหลงขอมูล
งานแนะแนว งานทวิภาคี งานทะเบียน งานสารบรรณ
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

จํานวนผูจบการศึกษา
ศึกษาตอ
ทํางาน
ปการศึกษา 2552 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
51
40
78.43
0
0
9
9
100.00
0
0
60
ติดตามได รอยละ 81.6

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 11 อยูในระดับ ; ดี
ตัวบงชี้ที่ 12

พอใช

ไมระบุ
จํานวน
รอยละ
11
21.56
0
0.00
ติดตอไมได รอยละ
18.33

ปรับปรุง

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness) ตัวบงชี้ที่ 12
ในสาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันและจากการ
ประชุมไดรวมกันกําหนดใหมีการสื่อสารกับผูจบการศึกษาที่ไดทํางานในสถานประกอบการวามีทักษะ
วิ ช าชี พ และมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ต ามความต อ งการมากน อ ยเพี ย งใด วางแนวทางการ
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ความพยายาม การดําเนินการ (Attempt) ตัวบงชี้ที่ 12
ในสาขางานสถาป ต ยกรรม มี ก ารสื่ อ สารกั บ ผู จ บการศึ ก ษาที่ ไ ด ทํ า งานในสถาน
ประกอบการวามีทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความตองการมากนอยเพียงใดอยาง
ตอเนื่อง นําขอเสนอแนะของสถานประกอบการมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง
ๆ ใหไดประโยชนมากที่สุด
วิธีการดําเนินงาน
สํารวจความพึงพอใจของผูบริหาร เจาของสถานประกอบการ หรือผูที่เกี่ยวของที่มีตอพฤติกรรม
ของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งนักศึกษาที่ฝกงาน เกี่ยวกับ
1) ความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น
2) ความรูความสามารถพื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน เชน การเปนผูนําและผูตามที่ดี การ
ตัดสินใจ ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะในการจัดการและการทํางานเปนทีม ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกไข
ปญหา เปนตน
3) คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ เชน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน ความเสียสละ การตรงตอเวลา การอุทิศ
ตนในการทํางานที่รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุข
และสิ่งเสพติด เปนตน
ขอมูลที่จัดเก็บ
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัตติ ามขอกําหนด
2. จํานวนและประเภทของสถานประกอบกรที่ใหขอมูลโดยระบุชื่อ ที่ตั้ง
3. ระดั บความพึ ง พอใจเฉลี่ ย แต ละด าน โดยใช เครื่อ งมือ ที่มีม าตรวัด 5 ระดั บ
เช น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรืออื่นๆ แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดาน แตละหลักสูตร
แหลงขอมูล
1. งานแนะแนว
2. งานทวิภาคี
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายนามสถานประกอบการที่ประเมินผูสําเร็จการศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู
บริษัท แผลงฤทธิ์ จํากัด
25 ซอย 13 ศิริมังคลาจารย ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม เชียงใหม
หางหุนสวนจํากัดพิลลาร คอนสตรัคชั่น 43/2 หมู 8 ต ปาแดด ตําบลปาแดด อําเภอเมือง
เชียงใหม เชียงใหม
รานยักษสถาปตยกรรม
16/6 ถ. นิมานเหมินท ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม
สํานักงานสถาปนิก ตรีญาณรส
165 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม
อารคิเทค
บริษัท ปนนา ดีไซน แอนด คอนเซาท 30 ถ. นิมมานเหมินท ต. สุเทพ อ. เมือง
จํากัด
จ. เชียงใหม
หางหุนสวนสามัญ ที มีเดีย ดีไซน อารคิ 129/164 หมู 2 ถ.มหิดล ต.ปาแดด อ.เมือง
เท็คเจอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
จ.เชียงใหม
หางหุนสวนจํากัด สมหวัง เมาเทนวิว
139 หมู 1 ต.หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม
บริษัท ไอ เอส อารคิเท็คเจอร จํากัด
19/9 ถ.โชตนา ซอย 6 ต.ชางเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม
บริษัท บิวท สบาย จํากัด
53 ถ. ชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ.
เชียงใหม
บริษัท เฮาสซิ่งซัพพลายส จํากัด
32 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม
สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
451 ถ.ซุปเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลําปาง)
ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม
บริษัท ลีเนียรคอนสทรักชั่น จํากัด
25/8 ซอยโพธิรักษา ต.ตนขาม อ.เมือง
จ.เชียงใหม
บริษัท ประดิษฐ แอนด แอสโซสิเอทซ 121 หมู 6 ต.สันปาเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม
สํานักงานเทศบาลตําบลสันกําแพง
ถ.สันกําแพง-เชียงใหม อ.สันกําแพง
จ.เชียงใหม
บริษัท สายลมแสงแดด จํากัด
165/2 หมู 1 ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม
บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
292 หมู 1 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต. ปาตัน อ.
เมือง จ. เชียงใหม
ภูฟา การเดน โฮม
153 หมู 7 ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม

40
ที่
18

ชื่อสถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด สมหวังคันทรีวิล

19

บริษัท ริชชีริชแลนด จํากัด

20
21

หางหุนสวนจํากัด เพชรนครพิงคคอน
สตรัคชั่น
หางหุนสวนสามัญ ที มีเดีย ดีไซน

22
23

หางหุนสวนจํากัดภูดินเพียวเฮิรบ
สํานักงานเขียนแบบปาไสวใจดี

24

บริษัท วังสิงหคําวิศวกรรม จํากัด

25

บริษัท ฟวชั่นอารค จํากัด

26

บริษัท สมารทโฮม บิลเดอร จํากัด

27

รานถนอมการกอสราง

28
29

บริษัท กาดสวนแกว 2545 จํากัด
หางหุนสวนจํากัด แพร - พิมพ

30

บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. ดีไซน จํากัด

31
32

องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว
ราน PINK THEORY

33

บริษัท ดี.ยู.วาย ดีเวลลอปเมนต จํากัด

ที่อยู
15 หมู 14 ต. สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม
399/114 หมู 10 ต. สันทรายนอย อ. สันทราย
จ. เชียงใหม
7 ซอย 1 ก. ถ. หมื่นดามพราคต ต. ชางเผือก อ.
เมือง จ. เชียงใหม
129/164 หมู 2 ถ. มหิดล ต. ปาแดด อ. เมือง จ.
เชียงใหม
187 หมุ 3 ต. ดอนแกว อ. แมริม จ. เชียงใหม
464/3 หมู 3 ถ.เชียงใหม-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
131/69 ถ. รัตนโกสินทร ต. ชางมอย อ. เมือง
จ. เชียงใหม
3/109 ถ. รัตนโกสินทร ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ.
เชียงใหม
294 หมู 7 ถ. ราชพฤกษ ต. หนองควาย อ. หาง
ดง จ. เชียงใหม
144/1 หมู 8 ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย จ.
เชียงใหม
21 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
213/5 หมู 6 ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ.
เชียงใหม
177/2-3 หมู 7 ต. หนองควาย อ. หางดง จ.
เชียงใหม
275 หมู 2 ต. หนองแกว อ. หางดง จ. เชียงใหม
108/2 ถ. ซุปเปอรไฮเวย ต. ชางเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม
1/1 หมู 1 ถ. ศิริมังคลาจารย ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม

41
ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เท็กทูรา อินเตอร จํากัด

ที่อยู
159/2 ถ. ทุงโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ.
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถ. หวยแกว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
ราน 9 หนา อาธิเทค
12 ถ. บุญเรืองฤทธิ์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ.
เชียงใหม
อุทยานหลวงราชพฤกษ
65 หมู 1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ.
เชียงใหม
บริษัท เค.ที. คอนสตรัคชั่น แอนด คอน 30 ซอย 6 ถ.นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง
เซาวแตนท จํากัด
จ. เชียงใหม
บริษัท ปนนาดีไซน แอนด คอน
30 ถ. นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง จ.
สตรัคชั่น จํากัด
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 4 ถ. สันทราย-พราว ต. หนองหาร อ.
สันทราย จ. เชียงใหม
บริษัท ซีแคด ดราฟวิ่ง จํากัด
179/3 หมู 3 ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย จ.
เชียงใหม
บริษัท โฮม ครีเอชั่น แอนด ออกาไน
430/37 หมู 7 ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม
เซอร จํากัด
บริษัท ปาลม สปริงส เพลซ จํากัด
99 หมู 3 ถ. เชียงใหม-ลําปาง ต. ทาศาลา อ.
เมือง จ. เชียงใหม
บริษัท เทพพิมานอินน จํากัด
9/44 ถนนชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม

42
แบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูส ําเร็จการศึกษา
ขอ
รายการประเมิน
1 ดานความสามารถทางวิชาการ
2.
3.

คะแนนเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ (5 ระดับ)

3.68

พอใช

3.68

พอใช

3.80
3.72

พอใช
พอใช

ดานความสามารถดานพืน้ ฐานในการทํางาน
ดานจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
เฉลี่ย

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 12 อยูในระดับ

ดี ; พอใช

ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2553

ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตาม
ชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร และ
คณิ ต ศาสตร มาใช แ ก ปญ หาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ
สื่ อ สาร ด า นการฟ ง การอ า น การ
เขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช
ความรู แ ละเทคโนโลยี ที่ จํ า เป น ใน
การศึ ก ษาค น คว า และปฏิ บั ติ ง าน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พอ
ใช

ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ดี

ตัวบงชี้

ผลการ
ประเมิน

√
38.8
√

68.9

77.7

57.6

ผูรับผิดชอบ
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม

√

แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
√

แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
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ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทํา ในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับ

ดี

พอ
ใช

ผูรับผิดชอบ

ปรับปรุง

ดี

ผลการ
ประเมิน

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม

81.60

3.72

พอใช

√

√

ปรับปรุง

แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและชุมชน นํามาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติอยางเต็มศักยภาพ และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนของแผนกไดรับการ
พัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาที่ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม
ไดดําเนินการใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ บบ
บูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไดจัดหลักสูตรที่สอดคลองกับการเรียนการสอน
และ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย มีการจัดสรรงบจัดซื้อวัสดุฝก ในแตรายวิชา จัดหาทรัพยากรใน
ดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดอาคารเรียน ปรับปรุงหองปฏิบัติงานเขียนแบบ
จัดระบบความปลอดภัยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน และไดใหบุคลากรของแผนกไดรบั การ
ฝกอบรมในดานวิชาชีพและดานที่เกีย่ วของ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 2 มีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1.
งานพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.
โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3 ดี
3.
งานปรับปรุงแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม
4.
โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
5.

งานพัฒนาอาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบ หองเรียน

งบประมาณ
-

-

-

-

-

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายทรัพยากรฯ /
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายพัสดุ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
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6.

โครงการพัฒนาครุภัณฑ และ
อุปกรณ

-

7.

การจัดสรรโควตารอยละ 50

-

8.

การฝกงาน

-

9.

งานวิจยั ในชั้นเรียน

-

ฝายพัสดุ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนก
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดสรางความเขาใจรวมกัน และไดรว มกันหาแนวทางเพื่อใหครูมี
ความสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในแตละสาขาวิชา ประสานงานกับสถานประกอบการที่
ใหการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
แบบฐานสมรรถนะ จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามที่กําหนด และตองดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดสงเสริมครูใหมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในแต
ละสาขาวิชา ประสานงานกับสถานประกอบการที่ใหการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีสมรรถนะตามที่กําหนด
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
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2. จํานวนรายวิชา ที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ และเปดสอนใน
สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก
- ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
- ข อ มู ลพั ฒ นาหลัก สู ต รฐานสมรรถนะในระดั บ สาขาวิ ช า สาขางาน หรื อ รายวิ ช า หรื อ
แผนการเรียน ที่สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน
- รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา แผนการเรียน
- รายงานการนําผลการประเมินไปใช
ตารางแสดงการดําเนินการหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สถานะของการดําเนินการ
ลําดับที่
สาขางาน
ผูรับผิดชอบ
พัฒนาแลว ยังไมไดพัฒนา
1
ชางสถาปตยกรรม
28
20
แผนกชางเทคนิค
2
27
11
สถาปตยกรรม
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
55
31
รวม (86)
ดังนั้นจํานวนสาขางานที่ไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะแลว
คิดเปนรอยละ 63.9 ของสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 13 อยูในระดับ ดี ; พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม สงเสริมใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณาการความรูจ ากรายวิชาตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรม
การใชสื่อการสอนการวัดประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดยผูเกี่ยวของ และนําผลมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ดําเนินการใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัด
กิจกรรม การใชสื่อการสอนการวัดประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตาม
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน
2. จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ ดังนี้
2.1 ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ
2.2 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
2.3 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน
2.4 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู
3. รอยละของรายวิชาที่มกี ารเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการ อยางมีคุณภาพ
สาขางานสถาปตยกรรม ไดปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพของการจัดการเรียนรู โดยไดพจิ ารณาจาก
1. ผลการปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพ
1.1 ผลการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู
1.2 ผลการนิเทศการสอน
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการสอน
1.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน
1.5 ผลการนําการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ซึ่งผลการประเมินสาขางานสถาปตยกรรม สามารถปฏิบัติไดทั้งหมด 4 ขอ และมีแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการรอยละ 90 ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 14 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
คําอธิบาย
จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ
หรือหนาที่ที่รับผิดชอบในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน กรทัศนศึกษา การศึกษาตอ เปนตน ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอ
คนตอป
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ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดรวมกันหาแนวทาง ใหครูและบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาที่ที่รับผิดชอบในรูปแบบตางๆ เชน การ
ฝกอบรม วางแผนใหบุคลากรไดเขาการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาตอ เปนตน ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ดําเนินการใหจํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
ของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ หรือหนาทีท่ ี่รับผิดชอบในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม
ดําเนินการใหบุคลากรไดเขาการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาตอ เปนตน ไมนอยกวา 20 ชัว่ โมงตอคนตอป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด
2. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
3. จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ดรับการพัฒนาของสถานศึกษา
ลําดับที่
ชื่อครูผูสอน
รายวิชาทีป่ ระเมิน
ผลการประเมิน
2106-2304 การออกแบบสถาปตยกรรม 2
นายพงษกร ศรีมณี
1.
3.81
นางรัตนติยา ศรีมณี 3108 – 2014 ผังเมือง
2.
3.74
2106-2333 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
นายเชิดชัย
3.
3.52
ทิพยวารีวงศ
3100 – 3107 ความแข็งแรงของวัสดุ
นางสาวจันทรจิรา
3.90
4.
3108 – 1001 การประมาณราคา
กันทา
2106 – 2319 การประมาณราคา
นายจักรกฤษณ จูเจริญ 3108-2301 สถาปตยกรรมภายใน
5.
4.07
6.
7.
8.

2106-4301 ปฏิบัติงานวิชาชีพ
นางสุจิตตา ศรีสารัตน 2106 – 2306 เขียนแบบกอสราง 1

นายฉัตรชัย กันทวงค
นายเมธาสิทธิ์
วงศจันทรทิพย

2106-2322
2106-2304
3108-2005
2106-2303
3108-2004

การทําหุนจําลอง
การออกแบบสถาปตยกรรม 2
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
การออกแบบสถาปตยกรรม 3
การออกแบบสถาปตยกรรม 4

คาเฉลี่ย

3.95
4.13
4.16
3.91
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ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในดานตาง ๆ เชน ความรู
ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใชสื่อการ
สอน การวัดและประเมินผลดังนั้นจํานวนสาขางาน มีคาเฉลี่ย 3.91 ของสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 15 อยูในระดับ
ตัวบงชี้ที่ 16

ดี ; พอใช

ปรับปรุง

รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม

คําอธิบาย
งบประมาณที่ สถานศึ ก ษาจั ด ซื้ อวัสดุ ฝก อุป กรณสํา หรั บ จัด การเรี ย นในแต ละสาขาวิ ชาต อ
งบดําเนินการทั้งหมดไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม กําหนดแนวทางการใชงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก
อุปกรณสําหรับจัดการเรียนในแตละวิชาอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ดําเนินการใชงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณ
สําหรับจัดการเรียนในแตละวิชาอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. งบดําเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา
2. งบประมาณที่สถานศึกษา จัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละหลักสูตร ตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
3. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับจัดการเรียน ในแตละ
หลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
สาขางานสถาปตยกรรม ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 354,450 บาท
หมายเหตุ ไมตองประเมินแตใหกรอกรายละเอียด
ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมหาแนวทางการสรางความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร การบริหารจัดการ การใชหองคอมพิวเตอร และจํานวนผูเรียนตอเครื่อง
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การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม สรางความเหมาะสมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบ
คอมพิวเตอร การบริหารจัดการ การใชหองคอมพิวเตอร และจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแต
ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน และการจัดแหลงการเรียนรูใหผูเรียนไดเขาถึง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนหองและตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอหอง
3. จํานวนผูเรียน ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
4. จํ า นวนผู เ รี ย นต อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ใ นแต ล ะครั้ ง ของการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ใ ช เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชคอมพิวเตอร
(ผูเรียน : คอมพิวเตอร) 2 : 1
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 17 อยูในระดับ
ดี ; พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 18

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปต ยกรรม ได ห าแนวทางสรา งความเหมาะสมในการจั ด หอ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียน สอดคลองกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู
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การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดสรางความเหมาะสมในการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน สอดคลองกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพืน้ ที่ฝกปฏิบัติ
2. ตารางการใชหอ งเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงานพื้นที่ฝก ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจาก
- มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัตกิ าร โรงฝกงาน และพืน้ ที่ฝกปฏิบัติ
- มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพืน้ ที่ฝกปฏิบัติตามตารางการใช
- มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นที่ฝก
ปฏิบัติ
- มีการทําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
และพื้นที่ฝกปฏิบัติ
ผลการประเมินของสาขาวิชา ในองคประกอบที่ 1 อยูในระดับ ; ดี พอใช
ปรับปรุง
2. ความเหมาะสมขององคประกอบที่ 2 ดานหองปฏิบัตกิ ารโดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
2.1 มีสื่อที่หลากหลาย
2.2 มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน
2.3 สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชมุ ชนและสังคม
2.4 มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ
ซึ่งผลการประเมินของสาขางานสถาปตยกรรม ในองคประกอบที่ 2 อยูใ นระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
3. ความเหมาะสมขององคประกอบที่ 3 ดานการจัด ครุภัณฑและอุปกรณ โดยพิจารณาจาก
ประเด็นตอไปนี้
1. จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูแตละสาขาวิชา เทียบกับเกณฑครุภณ
ั ฑมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน
3. รอยละของสาขาวิชาที่มีครุภณ
ั ฑ อุปกรณตามเกณฑครุภณ
ั ฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
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ซึ่งผลการประเมินของสาขางานสถาปตยกรรม ในองคประกอบที่ 3 อยูใ นระดับ
พอใช
ปรับปรุง
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 18 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ดี ;

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 19

ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงู สุด
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมหาแนวทางการใหบริการครุภัณฑและอุปกรณ
การใหบริการสื่อในศูนยวิทยบริการ แผนการจัดหาจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ และสื่อในศูนยวิทยบริการ
และ การประเมินผลการใชศูนยวทิ ยบริการในการศึกษาคนควา
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการการใหบริการครุภณ
ั ฑและอุปกรณ การ
ใหบริการสื่อในศูนยวิทยบริการ แผนการจัดหาจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ และสื่อในศูนยวิทยบริการและ
การประเมินผลการใชศูนยวทิ ยบริการในการศึกษาคนควา
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 19 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมหาความเหมาะสมในการจัดครุภณ
ั ฑ และอุปกรณ
การเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอและ/หรือเหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของ
ครุภัณฑและอุปกรณ รวมทั้งประสิทธิภาพในการใชงานที่สามารถตอบสนองการใชงานของผูใชได
อยางเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการในการจัดครุภณ
ั ฑ และอุปกรณการเรียน โดย
พิจารณาจากความเพียงพอและ/หรือเหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของครุภัณฑและอุปกรณ
รวมทั้งประสิทธิภาพในการใชงานที่สามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมในแตละ
วิชา รวมถึงบํารุงรักษาครุภณ
ั ฑและอุปกรณใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
สถานศึกษาจะตองดําเนินการและมีขอมูลที่บงชี้คุณภาพ ดังนี้
1. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพทีใ่ ชงานไดดี
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2. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือ
ตางๆ ที่ใช
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 20 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 21

ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาป ต ยกรรม ได ป ระชุ ม หาแนวทางจั ด ระบบความปลอดภั ย ของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเชน การใชวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องจักร การจัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ การจัดพื้นที่หองเรียนหองปฏิบัติ การจัด
ผังหองปฏิบัติการ ระบบปองกันอัคคีภัย ฯลฯ ที่เอื้อตอการเรียนรู ในสถานศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเชน การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร การ
จัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ การจัดพื้นที่หองเรียนหองปฏิบัติ การจัดผังหองปฏิบัติการ ระบบ
ปองกันอัคคีภัย ฯลฯ ที่เอื้อตอการเรียนรู ในสถานศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. จํานวนสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกได
อยางมีคุณภาพโดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
- ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
- ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภยั
- ปายแสดงขั้นตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
- สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
- อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพืน้ ทีน่ อกเหนือจากหองพยาบาลของสถานศึกษา
- บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
- อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
- ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุ
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3. รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
ในแตละสาขางานพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภยั
3. ปายแสดงขั้นตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
4. สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
5. อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพืน้ ทีน่ อกเหนือจากหองพยาบาล
6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
7. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
8. ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุ

สาขางาน
สถาปตยกรรม

การจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
√

จากตารางพบวา
 สาขางานที่มีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพดี จํานวน 1 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานทั้งหมด
 สาขางานที่มีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพพอใช จํานวน - สาขางาน
 สาขางานที่มีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรู อยูระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน - สาขางาน
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 21 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดหาแนวทางใหครูและบุคลากรสายสนับสนุนของ
สาขาวิชา/สาขางานที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป
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การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดหาแนวทางใหครูและบุคลากรสายสนับสนุนของ
สาขาวิชา/สาขางานที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
สาขางานสถาปตยกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ
ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน สงครูไปสัมมนาทางวิชาการ โครงการทัศนศึกษา ดูงาน โครงการจัดอบรมทาง
วิชาการ การลาศึกษาตอการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนครูและบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพทีส่ อน
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
4. รอยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหนาที่ ที่
รับผิดชอบ

ที่
1
2

3

ตารางการพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2553
ระยะเวลา
จํานวนบุคลากรที่
หัวขอเรื่อง/ชื่อเรื่อง
สถานที่
เขารวมอบรม
วัน/เดือน/ป (ชม.)
โครงการพัฒนาหลักสูตร
6-11 มิ.ย. 53
โรงแรมเลย
1
แกนกลางอาชีวศึกษา
พาเลซ
(48)
สัมนาวิชาการการประกัน
1 ก.ค. 53
โรงแรมกรีนเลค
1
คุณภาพภายในดาน
(8)
อาชีวศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
วิทยาลัยเทคนิค
8
10-11 ก.ค. 53
การจัดการเรียนการสอนแบบ
เชียงใหม
(16)
ฐานสมรรถนะบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ 3 ดี
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ที่

หัวขอเรื่อง/ชื่อเรื่อง

4 โครงการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือ
5 หลักสูตรพนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
6 การแขงขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 22 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
7 โครงการโรงเรียนสีเขียว

ระยะเวลา
วัน/เดือน/ป (ชม.)
29-31 ต.ค.53
(24)
28-30 พ.ย.53
(24)

จํานวนบุคลากรที่
เขารวมอบรม
คายลูกเสือแหง
1
ชาติภาคเหนือ
จอมทอง
วิทยาลัยเทคนิค
1
เชียงใหม

18-22 ธ.ค.53
(40)

อาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา

3

5-7 ม.ค.54
(24)
14 ม.ค.54
(4)

อ.อมกอย
จ.เชียงใหม
สมาคมสถาปนิก
ลานนา

1

สถานที่

8 สัมมนา หัวขอ “พัฒนาเมือง
อยางไร ในวิกฤตการณโลก
รอน”
9 การแขงขันทักษะวิชาชีพและ
24-28 ม.ค.54
อาชีวศึกษา
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ณ
จังหวัดเชียงราย
(40)
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
ดังนั้นบุคลากรไดพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบคิดเปนจํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 22 อยูในระดับ
ดี ; พอใช
ตัวบงชี้ที่ 23

4

3

ปรับปรุง

จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม หาแนวทางระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร
และอื่นๆ ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา เชน การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ดําเนินการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร
และอื่นๆ ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา เชน การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ ภายในสถานศึกษา
2. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ จากสถาบันทางการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ขอมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ จากสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
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รายการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก
ซอมแอรหองพักครู
จัดทําตูเก็บหนังสือสื่อสิ่งพิมพ
ทําสีฉากนิทรรศการ
ซอมบํารุงหองน้ํา
ซอมแซมกระเบื้อง
ซอมแซมงานไฟฟาแสงสวาง
ปรับปรุงระเบียง
คอมพิวเตอรลงโปรแกรมใหม
ซอมเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่อง Printer HP
ขอความอนุเคราะหฉากงานกีฬาภายใน
ขอความอนุเคราะหฉากงานปจฉิมนิเทศ
ขอความอนุเคราะหตวั อยางหุนจําลองไม
ติดตั้งพัดลมแขวนเพดาน
จัดทําหมายเลขหอง
บริจาคหนังสือ
ติดตั้งกระดานไวทบอรด
อนุเคราะหงานจิตรกรรมตกแตง
วิทยากร แผนกอิเล็กทรอนิกส
รวม
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 23 อยูในระดับ ; ดี
ตัวบงชี้ที่ 24

จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
26
พอใช

ปรับปรุง

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดประชุมเพื่อหาแนวทางประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพใน
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การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการ
ฝกงานในระบบปกติ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัด โดยสถานศึกษาตองมีการลงนามความรวมมือกับ
สถานประกอบการ ที่มีความพรอมและทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ มีครูฝกที่มีทักษะ
ความชํานาญ มีความสามารถในการถายทอดความรู มีแผนการฝกปฏิบัติงานใหกับผูเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกับสถานประกอบการ ที่จัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษา
2. รายชื่อสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ และจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาทัง้ ในระบบ
ทวิภาคีและ/หรือระบบปกติ
ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ปการศึกษา 2553
ที่

สาขางาน

1
2
3
สถาปตยกรรม
4
5
6

จํานวนนักศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ
ฝกปฏิบตั ิ
1
สํานักศิลปากรที่ ๘
เชียงใหม
บริษัท แผลงฤทธิ์ จํากัด
หางหุนสวนจํากัดพิลลาร
คอนสตรัคชั่น
รานยักษสถาปตยกรรม
สํานักงานสถาปนิก ตรี
ญาณรส อารคิเทค
บริษัท ปนนา ดีไซน
แอนด คอนเซาท จํากัด

จังหวัดที่ตงั้
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
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ที่

สาขางาน

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สถาปตยกรรม

จํานวนนักศึกษา
ฝกปฏิบตั ิ

ชื่อสถานประกอบการ

จังหวัดที่ตงั้

หางหุนสวนสามัญ ที มี
เดีย ดีไซน อารคิเท็คเจอร
แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
หางหุนสวนจํากัด สมหวัง
เมาเทนวิว
บริษัท ไอ เอส อารคิเท็ค
เจอร จํากัด
บริษัท บิวท สบาย จํากัด
บริษัท เฮาสซิ่งซัพพลายส
จํากัด
บริษัท ลีเนียรคอนสท
รักชั่น จํากัด
บริษัท ประดิษฐ แอนด
แอสโซสิเอทซ
สํานักงานเทศบาลตําบล
สันกําแพง
บริษัท สายลมแสงแดด
จํากัด
บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อป
เมนท จํากัด
ภูฟา การเดน โฮม
หางหุนสวนจํากัด สมหวัง
คันทรีวิล
บริษัท ริชชีริชแลนด
จํากัด
หางหุนสวนจํากัด เพชร
นครพิงคคอนสตรัคชั่น
หางหุนสวนสามัญ ที มี23
เดีย ดีไซน

เชียงใหม

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
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ที่

สาขางาน

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

สถาปตยกรรม

จํานวนนักศึกษา
ฝกปฏิบตั ิ

ชื่อสถานประกอบการ

จังหวัดที่ตงั้

หางหุนสวนจํากัดภูดิน
เพียวเฮิรบ
สํานักงานเขียนแบบปา
ไสวใจดี
บริษัท วังสิงหคํา
วิศวกรรม จํากัด
บริษัท ฟวชั่นอารค จํากัด
บริษัท สมารทโฮม บิล
เดอร จํากัด
รานถนอมการกอสราง
บริษัท กาดสวนแกว 2545
จํากัด
หางหุนสวนจํากัด แพร พิมพ
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. ดีไซน
จํากัด
องคการบริหารสวนตําบล
หนองแกว
ราน PINK THEORY
บริษัท ดี.ยู.วาย ดีเวลลอป
เมนต จํากัด
บริษัท เท็กทูรา อินเตอร
จํากัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ราน 9 หนา อาธิเทค
อุทยานหลวงราชพฤกษ
บริษัท เค.ที. คอน
สตรัคชั่น แอนด คอนเซาว
แตนท จํากัด

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
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ที่

สาขางาน

จํานวนนักศึกษา
ฝกปฏิบตั ิ

39

40
41
42

สถาปตยกรรม

43
44
รวม
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 24 อยูในระดับ ; ดี

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ปนนาดีไซน
แอนด คอนสตรัคชั่น
จํากัด
มหาวิทยาลัยแมโจ
บริษัท ซีแคด ดราฟวิ่ง
จํากัด
บริษัท โฮม ครีเอชั่น
แอนด ออกาไนเซอร
จํากัด
บริษัท ปาลม สปริงส
เพลซ จํากัด
บริษัท เทพพิมานอินน
จํากัด
44
พอใช

จังหวัดที่ตงั้
เชียงใหม

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

เชียงใหม
เชียงใหม

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดวางแนวทางการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับสาขางานของผูเรียน จากภายนอก
สถานศึกษา เชน สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ ชุมชนและทองถิ่น ในการพัฒนาผูเรียน
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูนําภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกีย่ วของกับสาขางานของผูเรียน จากภายนอก
สถานศึกษา เชน สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ ชุมชนและทองถิน่ ในการพัฒนาผูเรียน
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขางานที่เปดสอน
2. จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน แตละสาขางานตอภาคเรียน
3. จํานวนสาขางานที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ชั่วโมงตอภาค
เรียนขึ้นไป
4. รอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญรวมในการพัฒนาผูเรียน
แบบสรุปจํานวนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสว นรวมในการพัฒนาผูเรียน
จํานวนชั่วโมง
หนวยงานของ
สาขางาน
ลําดับที่
ชื่อวิทยากร
วิทยากร
ที่ใหความรู
1
เครือซีเมนตไทย
16
เครือซีเมนตไทย
สถาปตยกรรม
2
คุณวีระกิจ อัชรียวงศ
3
นิวบุญครองเครื่อง สถาปตยกรรม
ไพศาล (กะวากา)
หนัง
รวมจํานวนสาขางาน
2
ดังนั้น สาขางานที่มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญมารวมพัฒนาผูเรียน ตั้งแต 2 คน-ชั่วโมงตอภาคเรียนมี
จํานวน 2 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานทั้งหมด และผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 25 อยูใน
ระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมเพื่อสรุปจํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา
พนักงานราชการ ครูจางที่สถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละ
สาขาวิชา
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ดําเนินการประเมินจํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ ครูประจํา
พนักงานราชการ ครูจางที่สถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละ
สาขาวิชา
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
2. จํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
3. จํานวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
4. อัตราสวนผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
5. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่ผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน ตามเกณฑ ผูสอน 1
คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
6. รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน1
คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน
ตารางแสดงอัตราสวนของผูส อนประจําที่มีคุณวุฒิดา นวิชาชีพตอผูเรียน
สาขางาน
ชางสถาปตยกรรม
(ปวช.)
ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม (ปวส.)

จํานวนนักศึกษา จํานวนครูผูสอนประจําที่มี
ทั้งหมด
คุณวุฒิทางวิชาชีพ
305
10
68

10

อัตราสวนผูสอน :
ผูเรียน
1 : 31
1:7

ดังนั้นสาขางานที่มีอัตราสวนครูผูสอนคุณวุฒิทางวิชาชีพ 1 คน : ผูเรียนไมเกิน 35 คน มีจํานวน
2 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานทั้งหมด และผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 26 อยูในระดับ ;
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมเพื่อทําการวางแนวทางประเมินจํานวนผูสอนที่
เปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางที่สถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาค
เรียน ตอจํานวนผูเรียนทั้งหมด ของสถานศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ดําเนินการหาอัตราสวนของจํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ
ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางที่สถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ตอจํานวน
ผูเรียนทั้งหมด ของสถานศึกษา
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สาขางาน

จํานวนผูเรียน

จํานวนผูสอน

อัตราสวนผูสอนตอผูเรียน

ชางสถาปตยกรรม

373

29

1 : 13

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 27 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
สอนของผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ
ฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และ
อุปกรณ
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ
และอุปกรณ
ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน

√

63.9
√

√
√

พอใช
ดี

√

√

ปรับปรุง

พอใช

ดี

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 สาขางานสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2553
ระดับคุณภาพ
ผลการ
ตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ
ประเมิน
แผนกชาง
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
สถาปตยกรรม

√
√

แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
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√

ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
√

ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

√

√

ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา

100

√

ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน

1:13

√

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ปรับปรุง

ปรับปรุง

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ
ผูรับผิดชอบ
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงาน พรอมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อฝกใหผูเรียนมีสวนรวมในสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการจัดตารางสอนครูที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนํา
นักเรียน จัดใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน และไดใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน
กิจกรรมไหวครู กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โครงการอบรมคุณธรรมนําความรู 8 ประการพื้นฐาน เขา
รวมการแขงขันกีฬา-กรีฑาภายใน Sport Day ประจําปการศึกษา 2553 ประเพณีดําหัวแผนก
สถาปตยกรรม เปนตน
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 3 มีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1.
โครงการคุณธรรม

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
กิจการนักศึกษา / แผนก
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

2.

โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา และ จัด
ขบวนแหเทียนพรรษา

3.

กิจกรรมองคการวิชาชีพ

กิจการนักศึกษา / แผนก
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

4.

กิจกรรมกีฬาภายใน

5.

โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
สิ่งประดิษฐ ในงานวันวิชาการและ
เทคโนโลยี

วิทยาลัย / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
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ลําดับที่
6.

ชื่อโครงการ
งานพัฒนาระบบดูแลผูเรียน

7.

โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ

8.

กิจกรรมดนตรี

9.

กิจกรรมวันเด็ก

10.

งานวิจยั ในชั้นเรียน

11.

กิจกรรมกองเชียรกีฬา
อาชีวเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 7

ผูรับผิดชอบ
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนกชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูทปี่ รึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม หาแนวทางจัดใหผูเรียนทุกคน (ทั้งกลุม/หอง) พบครูที่ปรึกษา
เพื่อดูแลติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม หาแนวทางจัดใหผูเรียนทุกคน (ทั้งกลุม/หอง) พบครูที่ปรึกษา
เพื่อดูแลติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
สาขางานสถาปตยกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ
ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมหอพัก โครงการเยี่ยม
บานศิษยรัก เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แผนการจัดใหผูเรียนพบครูทปี่ รึกษา
2. เอกสาร/รายงาน การจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
บันทึกการเขาพบอาจารยทปี่ รึกษา
สาขางาน/ชั้น

อาจารยที่ปรึกษา
อ.รัตนติยา ศรีมณี
อ.อดุลย จินดารักษ
อ.สุจิตตา ศรีสารัตน
อ.ธิดา นุชนารถ
อ.จันทรจิรา กันทา
อ.ฉัตรชัย กันทะวงค
อ.จักรกฤษณ จูเจริญ
อ.วิไลลักษณ วัฒณะรุง
อ.เชิดชัย ทิพยวารีวงค
อ.พงษกร ศรีมณี

ปวช.1A
ปวช.1B
ปวช.1C
ปวช.2A
ปวช.2B
ปวช.3A
ปวช.3B
ปวช.3C
ปวส.1
ปวส.2
เฉลี่ย

จํานวนครั้ง Home Room/ป
22
17
21
20
20
11
14
6
18
18
16.7

ดังนัน้ จํานวนครั้งที่นักเรียนพบอาจารยทปี่ รึกษาตอป เฉลี่ย 17 ครั้ง
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 28 อยูในระดับ

ดี

พอใช ; ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมและประสานงานกับวิทยาลัย เพื่อดําเนินการจัดใหบริการ
ตรวจสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา เฮโรอีน
เปนตน ใหกับผูเรียนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม มีการจัดใหบริการตรวจสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา
เฮโรอีน เปนตน ใหกับผูเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา
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แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
สาขางานสถาปตยกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ
ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน โครงการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจสารเสพติด
3. รายงานผลการตรวจแตละครั้ง
สาขางาน
ชางสถาปตยกรรม (ปวช.)
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
(ปวส.)
รวมทั้งสิ้น

จํานวนครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
1
1

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 29 อยูในระดับ

373
ดี ; พอใช

จํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
จํานวน (คน)
รอยละ
256
83.9
60
88.2
316

84.7

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมเพื่อศึกษาสาเหตุของผูเรียนที่ออกกลางคันโดยการ
ลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา หรือในกรณีอื่นเมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขาที่ขึ้นทะเบียน
เปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ดําเนินการหาสาเหตุของผูเรียนที่ออกกลางคันโดยการ
ลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา หรือในกรณีอื่นเมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขาที่ขึ้นทะเบียน
เปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนผูเรียนแรกเขา ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน แตละ
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป
2. จํานวนผูเรียนปจจุบัน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป
3. จํานวนผูเรียนแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป ที่ออก
กลางคันและสาเหตุการออกทุกชั้นป
4. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน ในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ทุกชั้นป
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ลําดับที่

ระดับชั้น

1
2
3
4
5

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2

จํานวนผูเรียนแรกเขา
125
85
95
42
26
เฉลี่ย

จํานวนผูเรียนที่
ออกกลางคัน
24
17
15
5
2

รอยละที่ออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเขา
19.2
20.0
51.7
11.9
7.6
19.1

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 30 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมหาแนวทางใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนในแตละวิชา
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การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม รวมทั้งดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนในแตละวิชา
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
สาขางานสถาปตยกรรมมีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ
ความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ เชน จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม กิจกรรม อชท. กิจกรรมดนตรี งานกีฬาสี
โครงการธรรมะประจําสัปดาหโครงการคายอาสาพัฒนา เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรม
สงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และกิจกรรมสงเสริม
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งของการจัดกิจกรรม
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง
แบบสรุปกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ปการศึกษา 2553
การจัดกิจกรรม
รวมจํานวน
สงเสริมคุณธรรม
สาขางาน
สงเสริม
สงเสริมบุคลิกภาพและ
กิจกรรม
จริยธรรมคานิยมที่ดี
มนุษยสัมพันธ
วิชาการ
งาม
ชาง
4
2
4
10
สถาปตยกรรม
(ปวช.)
ชางเทคนิค
4
1
5
10
สถาปตยกรรม
(ปวส.)
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ดังนั้น สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภท
จํานวน 2 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 31 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม มีการวางแนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่จัดภายในและภายนอกสถานศึกษา
ใหกับผูเรียน
การดําเนินการ (Attempt)
สาขาวิชาสถาปตยกรรม มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่จัดภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหกับผูเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมสงเสริม
การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เพณี
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งของการจัดกิจกรรม
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง

สาขางาน
ชางสถาปตยกรรม (ปวช.)
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
(ปวส.)

ตารางแสดงการจัดกิจกรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
การแขงขันการออกแบบบาน
ประหยัดพลังงาน
การแขงขันการออกแบบบาน
ประหยัดพลังงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
อนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา
และ จัดขบวนแหเทียนพรรษา
โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา
และ จัดขบวนแหเทียนพรรษา
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ดังนั้นสาขางานที่ไดจดั โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ทั้ง 2 ประเภทกิจกรรมมี
จํานวน 2 สาขางาน คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 32 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 สาขาวิชา ปการศึกษา 2553

ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่
ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับ

ปรับปรุง

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ตัวบงชี้

ผลการ
ประเมิน

√

17
√

84.7
19.10

√

100

√

100

√

ดี ; พอใช

ปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรมไดจดั กิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพ
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรมโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เชน โครงการ
ปรับปรุงอาคารเรียน ทําแบบปรับปรุงภูมิทัศนวิทยาลัยเทคนิคลําปาง ปรับปรุงและโครงการสอน
หลักสูตรระยะสั้น เปนตน
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 4 มีดังนี้
ลําดับที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบ
งานปรับปรุงแผนกเทคโนโลยี
ฝายทรัพยากรฯ / แผนกชางเทคนิค
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค
สถาปตยกรรม
เชียงใหม
งานออกแบบฉลากน้ําดื่ม ตรา
แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
การแขงขันการออกแบบบาน
แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม
ประหยัดพลังงาน
งานปรับปรุงซอมแซมเวที
ฝายพัสดุ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
การแสดง
โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม
งานสงเสริมนวัตกรรม
แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
ระดับสถานศึกษา
แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ
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ลําดับที่
8.

9.

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
สูเชิงพาณิชย สูชุมชนทองถิ่น และ
การประกวดระดับชาติ
งานออกแบบสัญลักษณนําโชค
ประจําการแขงขัน
อาชีวเกมส จังหวัดเชียงใหม

ผูรับผิดชอบ
แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
พรอมทั้งใหความรูและคําแนะนําในการดูแลบํารุงรักษา รวมทั้งมีการใหบริการโครงการฝกทักษะ
วิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งนี้ทุกกิจกรรม/ โครงการจะตองมีการประเมินผล
ความสําเร็จตามเปาหมายทีก่ าํ หนดไว
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพพรอมทั้งให
ความรูและคําแนะนําในการดูแลบํารุงรักษา รวมทั้งมีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งนี้ทุกกิจกรรม/ โครงการจะตองมีการประเมินผลความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. มีขอมูลความตองการของชุมชนและผูรับบริการ
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้ง ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้งในการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
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5. รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
งานปรับปรุงแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
งานออกแบบฉลากน้ําดื่ม ตรา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม
งานปรับปรุงซอมแซมเวทีการแสดง
โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
งานออกแบบสัญลักษณนําโชคประจําการ
แขงขันอาชีวเกมส จังหวัดเชียงใหม

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ระดับ ปวช.
-

ระดับ ปวส.
24

-

24

30
30

24
24

ดังนั้น สาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ในระดับ ปวช.จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
สาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูใน
การพั ฒ นาชุ ม ชนและท อ งถิ่ น และกิ จ กรรม/โครงการฝ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ การประกอบอาชี พ ของ
ประชาชน ในระดับ ปวส.จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 33 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 34

รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดวางแผนการจัดการงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ ที่ไดรับจัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงาน
อื่น ตองบดําเนินการ
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การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาป ต ยกรรม จั ด การงบประมาณที่ใ ช จ ริ ง ในการดํา เนิน การกิ จ กรรม/
โครงการบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ ที่ไดรับจัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงานอื่น ตอ
งบดําเนินการ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. งบประมาณทีใ่ ชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการที่สถานศึกษาใชจริง
2. งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากตนสังกัด ไมรวมงบลงทุน
3. งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่น ไมรวมงบลงทุน
- งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากับ 59,799,670 บาท
- งบประมาณทีส่ ถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ - บาท
- งบประมาณทีใ่ ชในการจัดทํากิจกรรม/โครงการฯ เทากับ - บาท คิดเปนรอยละ 0.00
ผลการดําเนินงาน สาขางานสถาปตยกรรม ไดใชงบประมาณจริงในการดําเนินการโครงการ
กิจกรรม เปนจํานวนเงิน 0.00 บาท
หมายเหตุ : กรอกขอมูลแตไมตองประเมิน งานแผนเปนผูประเมิน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 สาขางานสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2553

ตั ว บ ง ชี้ ที่ 33 จํ า นวนและประสิ ท ธิ ผ ลของกิ จ กรรม/ ปวช. = 2
ปวส = 4
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ

√

(โครงการ)
-

ตัวบงชี้ที่ 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ปรับปรุง

ปรับปรุง

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ
ผูรับผิดชอบ
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
-
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดสง เสริม ใหมีการสราง พัฒนา และเผยแพรน วัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบ
อาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและประเทศ
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการใหผูสอนและผูเรียนไดทําโครงการวิจยั และ
โครงงานเชน โครงการออกแบบบานพักอาศัย 2 ชั้นในระดับชั้นปวช 3 และโครงการวิจัยอาคาร
โครงการปรับปรุงอาคารในระดับชั้นปวส2
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 5 มีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1.
โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ ในงานวัน
วิชาการและเทคโนโลยี
2.
งานสงเสริมนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
ระดับสถานศึกษา
3.
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ
4.
งานวิจยั ในชั้นเรียน

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
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ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม วางแนวทางสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียนในสาขา
งาน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพและ/หรือ
การพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ดําเนินการสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียนในสาขางาน
ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวติ ประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพและ/หรือ
การพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน แตละหลักสูตร ที่สถานศึกษาเปดสอน
2. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงาน ที่เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอน แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
3. จํานวนและรายละเอียด (ชื่อผลงาน, ผูจัดทํา ฯลฯ) ของ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงาน ที่นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ
ประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ
4. จํานวนสาขางาน ที่จัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่เปนประโยชนใน
การพัฒนาการเรียน การสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพ และ/
หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ ระดับ ปวช. อยางนอย 1
เรื่อง/ภาคการศึกษา ระดับ ปวส. อยางนอย 4 เรื่อง/ภาคการศึกษา
จํานวนรอยละของชิ้นงานตอสาขางานทั้งหลักสูตร ปวช.
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ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยสถาบัน
ที่
1

สาขางาน
ชางสถาปตยกรรม

2
3

ชางสถาปตยกรรม
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

4
5
6
7

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

8
9

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

ชื่อผลงานวิจัย
โครงการเขียนแบบบานพักอาศัย
สองชั้น
การออกแบบบานชั้นเดียว
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงใหม แหงที่ 3
สถานีรถไฟจังหวัดเชียงราย
โคโลเนียลเฮาส เชียงใหม
สวนเด็กเชียงใหม
ดอยโปงแยงคันทรรีสอรท
จังหวัดเชียงใหม
โรงมหรสพ เชียงใหม
บานพักคนชรา

ระดับ
ปวช.3
ปวช.3
ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2
ปวส.2

ดังนั้น สาขางานที่ไดดําเนินการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่เปน
ประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และ
ประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวช. อยางนอย 2 เรื่อง/ปการศึกษา
มีจํานวน 2 เรื่อง 2ชิ้น
สาขางานที่ไดดําเนินการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่เปนประโยชนใน
การพัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึง่
นําไปสูการแขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวส. อยางนอย 4 เรื่อง/ปการศึกษา
มีจํานวน 7 เรือ่ ง 7 ชิ้น
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 35 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 36

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมเพื่อหาแนวทางสนับสนุนผูสอน บุคลากร และ
ผูเรียน ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน สรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ และ/หรือ สนับสนุนใหผูสอน ผูเรียน เผยแพรผลงานในระดับชาติ
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม สนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตร ทุก
สาขาวิชา/สาขางาน สรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพ และ/หรือ สนับสนุนใหผูสอน ผูเรียน เผยแพรผลงานในระดับชาติ

ชื่อนวัตกรรม
บานพิงพาย
บานพิงบึง
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงใหม แหงที่ 3
สถานีรถไฟจังหวัดเชียงราย
โคโลเนียลเฮาส เชียงใหม
สวนเด็กเชียงใหม
ดอยโปงแยงคันทรรีสอรท
จังหวัดเชียงใหม
โรงมหรสพ เชียงใหม
บานพักคนชรา

การเผยแพร
ทองถิ่น จังหวัด ประเทศ ไมมี
√
√

ระดับชั้น
ปวช ปวส.
√

รางวัล
หมาย
ที่
เหตุ
ไดรับ
ชนะเลิศ

√

ชนะเลิศ

√

√

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ
2. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่ไดรบั การเผยแพรในระดับชาติ
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ดังนั้น สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่
เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
และประเทศซึง่ นําไปสูการแขงขันระดับชาติ ในระดับ ปวช. อยางนอย 1 เรื่อง/ปการศึกษา มีจํานวน 1
เรื่อง/ปการศึกษา ในระดับ ปวส. อยางนอย 4 เรื่อง/ปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 35 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 37

รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมวางแผนการใชงบประมาณที่ใชจริงในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน/ โครงการวิชาชีพ ที่ สาขางานไดรับ
จัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงานอื่น ตองบดําเนินการ
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดจัดงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน/ โครงการวิชาชีพ ที่ สาขางานไดรับจัดสรรจากสถานศึกษา และ
หนวยงานอืน่ ตองบดําเนินการ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. งบประมาณทัง้ หมดที่สาขาวิชา/สาขางานไดรับจากสถานศึกษา
2. งบประมาณทีไ่ ดรับจากหนวยงานอื่น
3. งบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
-

งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากตนสังกัดไมรวมงบลงทุน เทากับ 340,450 บาท
งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่นไมรวมงบลงทุน เทากับ - บาท
งบลงทุนที่สถานศึกษาไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่น เทากับ - บาท
งบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
เทากับ 0 บาท คิดเปนรอยละ 0.00
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ผลการดําเนินงาน สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ไดใชงบประมาณในการสราง พัฒนา
และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เปนจํานวน 0 บาท คิดเปนรอยละ0.00 ตอ
งบประมาณทั้งหมด
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 37 อยูในระดับ
ดี
พอใช ; ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 38

จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมเพื่อวางแผนการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสราง
และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย เชน
วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอ
ผลงาน เปนตน
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาป ต ยกรรม จั ด การเผยแพร ข า วสารเกี่ ย วกั บ การสร า งและพั ฒ นา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย เชน วิทยุ โทรทัศน
อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงาน เปนตน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จํานวนชองทางของการเผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
2. จํานวนครั้งของการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน ในแตละชองทาง
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การเผยแพรขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
สาขางาน /
สาขาวิชา

ประเภท
นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ

งานวิจัย

โครงงาน

สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรม

√

เทคนิค
สถาปตยกรรม

√

√

√

เทคนิค
สถาปตยกรรม

ลักษณะการ
เผยแพร
นิทรรศการ
หนังสือพิมพ
และ
อินเตอรเน็ต
หนังสือพิมพ
และ
อินเตอรเน็ต
หนังสือ
วิชาการ

1

1
5

รวม
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 38 อยูในระดับ ; ดี

จํานวนครั้ง
ของการ
เผยแพร
2
1

พอใช

ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2553

ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานตองบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับ

ปวช. = 2
ปวส = 4
(โครงการ)

√

100

√

ปรับปรุง

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

√

6

√

ดี ; พอใช

ปรับปรุง

ผูรับผิดชอบ

แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม มี ความมุงมั่นในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ
ใหไ ด
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของตลาดแรงงาน เนนผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม ควบคูกันไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ เปนที่ยอมรับของชุมชนและ
สถานประกอบการรวมทั้งมีการสวนรวมในการพัฒนาสังคมอยางมีความสุข ใหบุคลากรมีการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู มีทักษะและประสบการณ เพื่อนํามาถายทอดใหแกผูเรียน รวมทั้งเห็นความสําคัญใน
ความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม มีการสํารวจคุณวุฒิ ประสบการณ ผลงาน และปริมาณงาน
ของบุคลากร เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพิจารณามอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมตาม
โครงสรางการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา
โดยมีการกําหนดบทบาทหนาทีต่ ามความรู
ความสามารถและมีการติดตาม การดําเนินงาน มีการประชุมชี้แจงกอนการดําเนินงานและรายงานผล
การดําเนินงานเปนระยะ ลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในรูปของคณะกรรมการ
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 6 มีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1.
งานพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.
โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3.
โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3 ดี

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 39

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี
สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดรวมประชุม และวางแผนสนับสนุนการใชภาวะผูนําและ
การมีวิสัยทัศนของผูบริหาร ในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน
หนวยงาน และบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสาขางาน หรือแผน
ยุทธศาสตร รวมทั้งการนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบไดสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่กําหนดไว
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาป ต ยกรรม ร ว มสนั บสนุ น การใชภ าวะผูนํา และการมีวิ สัย ทัศน ข อง
ผูบริหาร ในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน หนวยงาน และบุคลากร
ภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร รวมทั้งการนําสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบไดสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษาที่กําหนดไว
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร พิจารณาจาก
1. การพัฒนาวิสัยทัศนที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถิ่น โดยการมี
สวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนที่เกี่ยวของ
2. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการบริหาร การ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษา
3. การกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
4. มีกระบวนการจัดการความรูที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใช
สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของ
ตนเอง
5. การพึ่งตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมๆ
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7. ความสามารถในการปรั บใชก ารบริห ารตามสถานการณ ที่นํ า ไปสูผ ลสั ม ฤทธิ์ไ ดอ ยา ง
ตอเนื่อง และหลากหลาย
8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อ
การพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล โดยตน
สังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ
การ ศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

คุณลักษณะ
1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารสาขางาน
2. มีการใชสาขางานเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย
เปาหมาย ทิศทาง การวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
3. การมีสวนรวม และการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายในการบริหาร การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา
4. มีการพึ่งพาตนเอง ที่เนนใหสาขางานามีระบบการบริหาร
ตัวเอง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ ดําเนินงานตามความพรอม
และสถานการณของสาขางาน
5. มีการประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสาขางาน และบุคลากร
ภายนอกรวมทั้งการแสวงหา ความรวมมือ ความชวยเหลือดาน
ทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหม ๆ
6. มีความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่
นําไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเนื่อง และหลากหลาย
7. มีการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนา
บุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู
8. มีการตรวจสอบ และถวงดุล โดยเนนตนสังกัดกําหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน และมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คาเฉลี่ยรวม

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ปาน
ปรับปรุง ไมปฏิบตั ิ
กลาง

√
√
√
√
√
√
√
√
√

ซึ่งระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยพิจารณาตามองคประกอบ ทั้ง 8 ขอ
พบวา สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 8 ขอ
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ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 39 อยูในระดับ ; ดี

พอใช

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย
ครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ความตระหนัก (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. จํานวนครูทั้งหมดในสาขาวิชา/สาขางาน
2. จํานวนครูที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต
3. จํานวนครูที่ผานการประเมินตามขอบังคับ คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา

สาขางาน

ชางสถาปตยกรรม
รวม

จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด

จํานวนบุคลากรที่
ไดรับใบประกอบ
วิชาชีพครู

จํานวนครูที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ.2548

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา

10
10

7
7

0
0

10
10

1. จํานวนบุคลากรทั้งหมดของแผนกเทากับ 10 คน
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตเปนครู เทากับ 7 คน คิดเปนรอยละ70
3. จํานวนครูที่การประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในแผนกเทากับ 0 คน คิดเปนรอยละ 0
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ดังนั้น บุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70 ของบุคลากรทั้งสาขาวิชา และมีผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 40
อยูในระดับ
ดี
พอใช ; ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 41

ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และ
การจัดการความรูของสถานศึกษา

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน
มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบนั และมีประสิทธิภาพ และการจัดการความรูของสาขาวิชา/สาขา
งานเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมเพื่อหาแนวทางจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เชน
ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ และการจัดการความรูของสาขางานเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดประชุมเพื่อหาแนวทางจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เชน
ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ เปนตน มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ และการจัดการความรูของสาขางานเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู พิจารณาจากองคประกอบดังนี้
1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ
3. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดทีป่ ระสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
5. มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ ง
ซึ่งสาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ
สาขาวิชา ตามองคประกอบที่กําหนดให จํานวน 4 ขอ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 41 อยูในระดับ ; ดี
พอใช
ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 สาขาวิชา ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2553

ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิ ช าชี พ ได
อยางถูกตอง เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรูของสถานศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 อยูในระดับ

√

ดี ; พอใช

√

ปรับปรุง

ขอมูล
แฟมที่ 6

√

70.00

4

ปรับปรุง

8

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

แฟมที่
6.
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาป ต ยกรรมมี ค วามตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการประกั น
คุณภาพภายในเพราะวาจะเปนตัวสะทอนเห็นปญหาที่เกิดขึ้นวามีจุดเดนหรือจุดบกพรองทางดานใดที่
จะตองรีบแกปญหาเพื่อที่จะทําใหสถานศึกษาหรือวาแผนกมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกดาน
เพื่อใหผูเรียนไดจบจากสถานศึกษาแหงนี้อยางมีคุณภาพพรอมเขาไปทํางานยังสถานประกอบการตาม
แหลงตางๆได
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรมไดจดั เก็บรวบรวมขอมูลตางๆของปการศึกษา 2553 เพื่อที่จะ
นํามาเปนขอมูลใชในการประกันในแผนกโดยไดทําทั้งแบบสอบถาม
การขอขอมูลจริงจากผูสอน
ผูปฏิบัติงาน และจากสถานประกอบการเพื่อจะนําขอมูลที่ไดจากแหลงที่กลาวมาบันทึกรวบรวมออกมา
เปนตัวเลขและหาขอดีขอเสียของแผนกตอไป
โครงการที่ไดจัดทํา ตามมาตรฐานที่ 7 มีดังนี้
ลําดับที่
1.
2.

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมประกันคุณภาพ
ภายในแผนกชางสถาปตยกรรม

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม
งานประกันฯ / แผนกชางเทคนิค
สถาปตยกรรม

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 42

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่อง ประกอบดวยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกัน
คุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพ
ภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทํางาน
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การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาปตยกรรม จัดระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่อง ประกอบดวยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกัน
คุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพ
ภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทํางาน
ประกันคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมิน
ผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะสงผลใหผูเรียนและผูจบ
การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก
1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป
3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ซึ่งสาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ
กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในมอบหมายบุคคลรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ จัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา ตาม มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ
ตามองคประกอบที่กําหนดให จํานวน 3 ขอ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 42 อยูในระดับ
ดี ; พอใช
ปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
สาขางานสถาปตยกรรม ไดดําเนินการประชุมและวางแผนการรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดีหรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น
การดําเนินการ (Attempt)
สาขางานสถาป ต ยกรรม รายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพภายในต อ กรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดีหรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก
1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทํา
แผนพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา
3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น รามทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น
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การปฏิบตั ิ
การประกันคุณภาพภายในที่ไดรับมอบหมาย
1. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตอคณะกรรมการ

2. การจัดทําเอกสารอางอิงตามมาตรฐานและตัวบงชี้

3.การชี้แจงผลการประเมินในแผนกวิชา

4.การประสานงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

5. การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางาน

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

แผนกชาง
ม.ค.-กพ.54
เทคนิค
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
ก.ค.53 เทคนิค
กพ.54
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
ก.ค.53 เทคนิค
กพ.54
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
ก.ค.53 เทคนิค
กพ.54
สถาปตยกรรม
แผนกชาง
เทคนิค
สถาปตยกรรม

เอกสาร
หลักฐาน
แฟมที่ 7

แฟมที่ 7

แฟมที่ 7

แฟมที่ 7

แฟมที่ 7

ซึ่ ง สาขางานสถาป ต ยกรรม ได ดํ า เนิ น การการรายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพภายในต อ
กรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหได
มาตรฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดีหรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอื่น
ตามองคประกอบที่กําหนดให จํานวน 2 ขอ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 43 อยูในระดับ
ดี ; พอใช
ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 สาขางานสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2553

ตัวบงชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

3 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 อยูในระดับ

ดี ; พอใช

ปรับปรุง

พอใช

ผลการ
ประเมิน

ดี

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ
ขอมูล

√

แฟม ...

√

แฟม ...

ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน ของสาขางานสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2553
มาตรฐาน

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ระดับคุณภาพ

2.53
2.40
3.00
2.50
2.33
2.00

ดี
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
พอใช

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
ผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐานของสาขาวิชา อยูใ นระดับ

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของสาขางานสถาปตยกรรม
1. จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา ของสาขางานสถาปตยกรรม
1.1 ผลการดําเนินงานพบจุดเดนดังตอไปนี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
1.1.2 ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป
1.1.3 ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
1.1.4 ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นทีฝ่ กปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
1.1.5 ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน มีบรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
1.1.6 ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณ
ั ฑ และอุปกรณ
1.1.7 ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
1.1.8 ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.1.9 ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมปิ ญญา
ทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
1.1.10 ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิ านวิชาชีพตอผูเรียนใน
แตละสาขาวิชา
1.1.11 ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
1.1.12 ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
1.1.13 ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ
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1.1.14 ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1.15 ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
1.1.16 ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
1.1.17 ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ
1.1.18 ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
1.1.19 ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได
1.1.20 ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา
1.2 ผลการดําเนินงานพบจุดที่ควรพัฒนาดังตอไปนี้
1.2.1 ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร มาใชแกปญ
 หาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
1.2.2 ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
1.2.3 ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
1.2.4 ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ
1.2.5 ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม
2. นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู สาขางานสถาปตยกรรม
ที่
1.

ชื่อนวัตกรรม
บานพิงพาย

2.

บานพิงบึง

ผูคิดคน(ชื่อ ครู หรือ ผูเรียน)
นางสาวเสาวรส ธิดวงแสง
นายภาคภูมิ งามตา
นายหาญชัย เปรมภิวงค
นายธรรมรัตน ฟองมี
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ที่
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อนวัตกรรม
โครงการเขียนแบบบานพักอาศัยสองชั้น
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม แหง
ที่ 3
สถานีรถไฟจังหวัดเชียงราย
โคโลเนียลเฮาส เชียงใหม
สวนเด็กเชียงใหม

8.
9.
ที่

ดอยโปงแยงคันทรี่รีสอรท จังหวัดเชียงใหม
โรงมหรสพ เชียงใหม
บานพักคนชรา

10.

เอกสารประกอบการสอนการการเขียนแบบ
กอสราง
เอกสารประกอบการสอนสถาปตยกรรมไทย
เอกสารประกอบการสอนพื้นฐานการ
ออกแบบ
เอกสารประกอบการสอนการวิบัติของ
อาคาร
เอกสารประกอบการสอนการออกแบบ
สถาปตยกรรม 3
เอกสารประกอบการสอนการเขียนแบบ
กอสราง

11.
12.
13.
14.
15.

ผูคิดคน(ชื่อ ครู หรือ ผูเรียน)
นางรัตนติยา ศรีมณี
นางสาววริศรา สุประการ
นางสาวเสาวรส ธิดวงแสง
นายวิทวัส พิสิฐนฤดม
นายอนุศาสน มณีรัตน
นายจิรเดช บัวเหลือง
นางสาวอรสา สิงหคํา
นางสาววิลาวัณย ผาคํา
ผูคิดคน(ชื่อ ครู หรือ ผูเรียน)
นางสาวปยะกานต ปนตัน
นางสาวพิมพาภรณ ตนตรง
นางรัตนติยา ศรีมณี
นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ
นายจักรกฤษณ จูเจริญ
นายจักรกฤษณ จูเจริญ
นายเมธาสิทธิ์ วงศจันทรทิพย
นางสุจิตตา ศรีสารัตน
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3. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ สาขางานสถาปตยกรรม
สาขางานสถาปตยกรรม ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยได
ระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพันธกิจ ซึง่ มีโครงการและกิจกรรม พอ
สรุปไดดังนี้
1. พันธกิจที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.1 โครงการรับสมัครนักเรียนโดยตรงของสาขาวิชาชางสถาปตยกรรม
1.2 โครงการจัดการศึกษาระยะสั้น
1.3 โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานศึกษา (สาขาวิชาชางสถาปตยกรรม)
1.4 โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ
1.5 โครงการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการหรือองคกรอื่น
1.6 โครงการคุณธรรมนําความรู
1.7 โครงการตรวจสารเสพติด
2. พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
2.1 โครงการสงครูเขารับการพัฒนาดานวิชาชีพ
2.2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร
2.4 โครงการศึกษาดูงานทั้งภายในและตางประเทศ
3. พันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในอยางเปนระบบประกอบดวยโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
3.1 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
3.2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
4. พันธกิจที่ 4 แสวงหาความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการมีสวนรวม
พัฒนาและจัดการศึกษา ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
4.1 โครงการนํานักศึกษาดูงานตางจังหวัด
4.2 โครงการจัดหาผูเชีย่ วชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญามารวมในการพัฒนาผูเรียน
5. พันธกิจที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
5.1 โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางสถาปตยกรรม (หองเรียนคอมพิวเตอรเพิ่มจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร)
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5.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. ขอเสนอแนะทั่วไป
1. งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพราะปจจุบันการเรียนการสอนภายในแผนก
วิชาชางไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียนอีกทั้งยังมีการรับนักเรียนเพิ่มขึน้ ทําใหการเรียนการสอนใน
รายวิชาคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอกับความตองการ และ ทําใหการเรียน การสอนประสิทธิภาพลด
นอยลงจนทําใหนักศึกษาตองรบกวนเงินผูปกครองขอซื้อ NOTEBOOK มาเรียนหนังสือเปนอยางนี้ทุก
ปก็ยังไมมกี ารพัฒนายิ่งปจจุบันจํานวนนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้น
2.จํานวนหองเรียนไมเพียงพอตอการเรียนการสอนจึงทําใหขาดประสิทธิภาพตอการเรียนการ
สอนภายในแผนกวิชา

