ส่ วนที 3 สารสนเทศด้ านวิชาการ
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3.1 งบประมาณทีสถานศึกษาจัดซือ วัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการสอน อย่ างเหมาะสม
ลําดับ
1
2
3
4
5

สาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวม

งบประมาณทีตังไว้ (บาท)
93,070.00
376,130.00
754,400.00
415,030.00
410,100.00
2,048,730.00

ยอดจัดซือ (บาท)
47,119.00
416,971.00
622,724.00
447,170.00
345,451.00
1,879,435.00

ตารางที 16 งบประมาณทีสถานศึกษาจัดซือ วัสดุฝึก อุปกรณ์สาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอน อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ งบประมาณทีได้จดั ซือ ได้แก่ วัสดุฝึก อุปกรณ์สาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอน และโครงการจัดซือครุ ภณ
ั ฑ์ต่าง
ๆ
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3.2 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ คอมพิวเตอร์ ในแต่ ละสาขาวิชา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิชา

วัน

งานวัสดุอุปกณ์เครื องเรื อนและตกแต่งภายใน
คอมพิวเตอร์เพืองานอาชีพ
คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบเครื องเรื อน
ออกแบบพืนฐาน
เขียนด้วยคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีพืนฐานซีเอ็นซี
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์ 5
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
กลศาสตร์เครื องกล
เขียนแบบช่างเชือมโลหะ 2

พฤหัสบดีบ่าย ภาคเรี ยนที 2
จันทร์ บ่าย ภาคเรี ยนที 1
พฤหัสบดี ภาคเรี ยนที 2
ศุกร์ ภาคเรี ยนที 2
จันทร์ ภาคเรี ยนที 2
พุธ ภาคเรี ยนที 2
อังคาร ภาคเรี ยนที 1
จันทร์ ภาคเรี ยนที 1
ศุกร์ ภาคเรี ยนที 1
พฤหัสบดี ภาคเรี ยนที 2

ครู ประจําวิชา

จํานวนนักเรียนทีเข้ า

ม.จํานงค์ ตาระบัตร
ม.ดอน วิภา
ม.ดอน วิภา
ม.ดอน วิภา
ม.ศิริวตั น์ ไชยโชติ
ม.ศิริวตั น์ ไชยโชติ
ม.อภิรักษ์ พลโลก
ม.อภิรักษ์ พลโลก
ม.อภิรักษ์ พลโลก
ม.สมสมัย เสวียววงษ์

6
44
6
8
12
12
44
42
12
6

ตารางที 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา

จํานวน
คอมพิวเตอร์
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

อัตราส่ วน นร/เครือง
1:7
1:1
1:7
1:5
1:4
1:4
1:1
1:1
1:4
1:7
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3.3 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัตกิ าร โรงฝึ กงาน พืนทีฝึ กปฏิบัตงิ าน
เหมาะสมกับวิชา ทีเรียน มีบรรยากาศทีเอือต่ อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด

รายการสํารวจ

5
(ดีมาก)

1. ห้ องเรียน
1.1 ห้องเรี ยนมีจาํ นวนโต๊ะเก้าอีเพียงพอกับนักเรี ยน
1.2 โต๊ะและเก้าอีมีการจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ
1.3 ห้องเรี ยนมีตารางการใช้หอ้ งเรี ยนชัดเจน
1.4 การปรับปรุ งการใช้หอ้ งเรี ยน
1.5 มีสืออุปกรณ์ทีสะดวกต่อการเรี ยนการสอน
รวม

4
(ดี)

12

ผลการวิเคราะห์
3
2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุง) (ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

6

ตารางที 18ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน
จากตารางพบว่า ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน ห้องเรี ยนเหมาะสมกับวิชา ทีเรี ยน มีบรรยากาศทีเอือ
ต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุด อยูใ่ นระดับ พอใช้

รายการสํารวจ

5
(ดีมาก)

2. ห้ องปฏิบัตกิ าร / โรงฝึ กงาน
2.1 มีเครื องมือ อุปกรณ์เพียงพอกับนักเรี ยน
2.2 มีโต๊ะเก้าอีเพียงพอกับนักเรี ยน
2.3 ห้องปฏิบตั ิการมีความสะอาดเป็ นระเบียบ
2.4 มีตหู ้ รื อจัดเก็บอุปกรณ์เพียงพอ
2.5 เครื องมือและอุปกรณ์มีประสิ ทธิภาพพร้อมใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
รวม

4
(ดี)

8

ผลการวิเคราะห์
3
2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุง) (ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

3

4

ตารางที 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน
จากตารางพบว่า ระดับความเหมาะสมในการจัด ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พืนทีฝึ กปฏิบตั ิงาน เหมาะสมกับวิชา
ทีเรี ยน มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุด อยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง
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3.4 ระดับความเหมาะสมในการจัดศู นย์ วทิ ยบริการ ให้ เหมาะสมกับวิชาทีเรียน มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด

รายการสํารวจ
1. ศู นย์ วทิ ยบริการ
1.1 ความหลากหลายของหนังสื อ
1.2 การจัดเก็บหนังสื อมีความสะดวกต่อการสื บค้น
1.3 ความหลากหลายของวารสาร
1.4 การจัดห้องสมุดเอือต่อการเรี ยนรู ้
1.5 จํานวนทีนังอ่านหนังสื อ โต๊ะ เก้าอี
1.6 สื อเทคโนโลยีมีสภาพพร้อมในการใช้งาน
1.7 มีแสงสว่างเพียงพอ
รวม

5
(ดีมาก)

4
(ดี)

15

16

ผลการวิเคราะห์
3
2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุง) (ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

ตารางที 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วทิ ยบริ การ ให้เหมาะสมกับวิชาทีเรี ยน มีบรรยากาศทีเอือต่อการ
เรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์วทิ ยบริ การ
จากตารางพบว่า ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วทิ ยบริ การ ให้เหมาะสมกับวิชาทีเรี ยน มีบรรยากาศทีเอือต่อ
การเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์วทิ ยบริ การ อยูใ่ นระดับ ดี

29

3.5 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้ มคี รุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์

รายการสํารวจ

5
(ดีมาก)

4
(ดี)

10

16

1. สาขาวิชาเครืองกล
1.1 จํานวนอุปกรณ์และเครื องมือทีใช้เพียงพอและ
สอดคล้องกับรายวิชาทีเรี ยน
1.2 เครื องจักรเครื องมืออุปกรณ์อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะ
ใช้งานได้
1.3 จัดวางหรื อติดตังครุ ภณ
ั ฑ์ได้อย่างเหมาะสมสะดวก
ต่อการใช้งาน
1.4 เครื องมือและอุปกรณ์สะอาดจัดเก็บไว้เป็ นระเบียบ
สะดวกต่อการใช้และง่ายต่อการตรวจสอบ
1.5 อุปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้
1.6 ครุ ภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์มีความทันสมัย
รวม

ผลการวิเคราะห์
3
2
(พอใช้ ) (ปรับปรุง)

1
(ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

ตารางที 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ สาขาวิชาเครื องกล
จากตารางพบว่า ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ สาขาวิชาเครื องกล อยูใ่ นระดับ ดี

รายการสํารวจ
2. สาขาวิชาเครืองมือกลและซ่ อมบํารุง
2.1 จํานวนอุปกรณ์และเครื องมือทีใช้เพียงพอและ
สอดคล้องกับรายวิชาทีเรี ยน
2.2 เครื องจักรเครื องมืออุปกรณ์อยูใ่ นสภาพพร้อมที
จะใช้งานได้
2.3 จัดวางหรื อติดตังครุ ภณ
ั ฑ์ได้อย่างเหมาะสม
สะดวกต่อการใช้งาน
2.4 เครื องมือและอุปกรณ์สะอาดจัดเก็บไว้เป็ น
ระเบียบสะดวกต่อการใช้และง่ายต่อการตรวจสอบ
2.5 อุปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้
2.6 ครุ ภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์มีความทันสมัย
รวม

5
(ดีมาก)

4
(ดี)

5
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ผลการวิเคราะห์
3
2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุง) (ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

3

ตารางที 22 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ สาขาวิชาเครื องมือกลและซ่อมบํารุ ง
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จากตารางพบว่า ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ สาขาวิชาเครื องมือกลและซ่อมบํารุ ง อยูใ่ นระดับ
ดี
รายการสํารวจ
5
(ดีมาก)
3. สาขาวิชาโลหะการ
3.1 จํานวนอุปกรณ์และเครื องมือทีใช้เพียงพอและ
สอดคล้องกับรายวิชาทีเรี ยน
3.2 เครื องจักรเครื องมืออุปกรณ์อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะ
ใช้งานได้
3.3 จัดวางหรื อติดตังครุ ภณ
ั ฑ์ได้อย่างเหมาะสมสะดวก
ต่อการใช้งาน
3.4 เครื องมือและอุปกรณ์สะอาดจัดเก็บไว้เป็ นระเบียบ
สะดวกต่อการใช้และง่ายต่อการตรวจสอบ
3.5 อุปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้
3.6 ครุ ภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์มีความทันสมัย
รวม

4
(ดี)

16

ผลการวิเคราะห์
3
2
(พอใช้ ) (ปรับปรุง)

1
(ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

6

ตารางที 23 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ สาขาวิชาโลหะการ
จากตารางพบว่า ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ สาขาวิชาโลหะการ อยูใ่ นระดับ พอใช้

31

รายการสํารวจ
4. สาขาวิชาการก่ อสร้ าง
4.1 จํานวนอุปกรณ์และเครื องมือทีใช้เพียงพอและ
สอดคล้องกับรายวิชาทีเรี ยน
4.2 เครื องจักรเครื องมืออุปกรณ์อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะ
ใช้งานได้
4.3 จัดวางหรื อติดตังครุ ภณ
ั ฑ์ได้อย่างเหมาะสมสะดวก
ต่อการใช้งาน
4.4 เครื องมือและอุปกรณ์สะอาดจัดเก็บไว้เป็ นระเบียบ
สะดวกต่อการใช้และง่ายต่อการตรวจสอบ
4.5 อุปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้
4.6 ครุ ภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์มีความทันสมัย
รวม

5
(ดีมาก)

4
(ดี)

5

20

ผลการวิเคราะห์
3
2
(พอใช้ ) (ปรับปรุง)

1
(ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

ตารางที 24 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ สาขาวิชาการก่อสร้าง
จากตารางพบว่า ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ สาขาวิชาการก่อสร้าง อยูใ่ นระดับ ดี
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3.6 ระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้ อม สิงอํานวยความสะดวกทีเอือต่ อการเรียนรู้ ใน
สาขาวิชา/สาขางาน

รายการสํารวจ
1. สาขาวิชาเครืองกล
1.1 มีตเู ้ ก็บเครื องมือและอุปกรณ์เพียงพอ
1.2 มีป้ายแสดงวิธีการใช้เครื องมืออุปกรณ์
1.3 มีป้ายคําเตือนเรื องความปลอดภัยในการใช้
เครื องมืออุปกรณ์
1.4 เครื องมืออุปกรณ์อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี
1.5 เครื องมืออุปกรณ์มีความสะดวกในการหยิบใช้
1.6 มีบนั ทึกการตรวจสภาพและบํารุ งรักษาอุปกรณ์
เครื องมือเครื องจักร
1.7 มีระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภยั
1.8 มีทะเบียนการซ่อมและบํารุ งรักษา
1.9 มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุแสดงให้เห็น
รวม

5
(ดีมาก)

4
(ดี)

8

ผลการวิเคราะห์
3
2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุง) (ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

3

ตารางที 25 ระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการ
เรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน สาขาวิชาเครื องกล
จากตารางพบว่าระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อ
การเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน ผลปรากฏว่าสาขาวิชาเครื องกลอยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง

6

33

รายการสํารวจ
2. สาขาวิชาเครืองมือกลและซ่ อมบํารุง
2.1 มีตเู ้ ก็บเครื องมือและอุปกรณ์เพียงพอ
2.2 มีป้ายแสดงวิธีการใช้เครื องมืออุปกรณ์
2.3 มีป้ายคําเตือนเรื องความปลอดภัยในการใช้เครื องมือ
อุปกรณ์
2.4 เครื องมืออุปกรณ์อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี
2.5 เครื องมืออุปกรณ์มีความสะดวกในการหยิบใช้
2.6 มีบนั ทึกการตรวจสภาพและบํารุ งรักษาอุปกรณ์
เครื องมือเครื องจักร
2.7 มีระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
2.8 มีทะเบียนการซ่อมและบํารุ งรักษา
2.9 มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุแสดงให้เห็น
รวม

5
(ดีมาก)

4
(ดี)

4

ผลการวิเคราะห์
3
2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุง) (ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

3

14

ตารางที 26 ระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการ
เรี ยนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน สาขาวิชาเครื องมือกลและซ่อมบํารุ ง
จากตารางพบว่าระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อ
การเรี ยนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน ผลปรากฏว่าสาขาวิชาเครื องมือกลและซ่อมบํารุ ง อยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง

34

รายการสํารวจ
3. สาขาวิชาโลหะการ
3.1 มีตเู ้ ก็บเครื องมือและอุปกรณ์เพียงพอ
3.2 มีป้ายแสดงวิธีการใช้เครื องมืออุปกรณ์
3.3 มีป้ายคําเตือนเรื องความปลอดภัยในการใช้เครื องมือ
อุปกรณ์
3.4 เครื องมืออุปกรณ์อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี
3.5 เครื องมืออุปกรณ์มีความสะดวกในการหยิบใช้
3.6 มีบนั ทึกการตรวจสภาพและบํารุ งรักษาอุปกรณ์
เครื องมือเครื องจักร
3.7 มีระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
3.8 มีทะเบียนการซ่อมและบํารุ งรักษา
3.9 มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุแสดงให้เห็น
รวม

5 (ดี
มาก)

4 (ดี)

20

20

ผลการวิเคราะห์
3
2
(พอใช้ ) (ปรับปรุง)

1 (ปรับปรุง
เร่ งด่ วน)

ตารางที 27 ระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการ
เรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน สาขาวิชาโลหะการ
จากตารางพบว่าระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อ
การเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน ผลปรากฏว่าสาขาวิชาโลหะการอยูใ่ นระดับ ดี

35

รายการสํารวจ
4. สาวิชาการก่อสร้าง
4.1 มีป้ายแสดงวิธีการใช้เครื องมืออุปกรณ์
4.2 มีป้ายแสดงวิธีการใช้เครื องมืออุปกรณ์
4.3 มีป้ายคําเตือนเรื องความปลอดภัยในการใช้เครื องมือ
อุปกรณ์
4.4 เครื องมืออุปกรณ์อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี
4.5 เครื องมืออุปกรณ์มีความสะดวกในการหยิบใช้
4.6 มีบนั ทึกการตรวจสภาพและบํารุ งรักษาอุปกรณ์
เครื องมือเครื องจักร
4.7 มีระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
4.8 มีทะเบียนการซ่อมและบํารุ งรักษา
4.9 มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุแสดงให้เห็น
รวม

5
(ดีมาก)

4
(ดี)

4

ผลการวิเคราะห์
3
2
(พอใช้ ) (ปรับปรุง)

3

1
(ปรับปรุงเร่ งด่ วน)

4

ตารางที 28 ระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการ
เรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน สาวิชาการก่อสร้าง
จากตารางพบว่าระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อ
การเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน ผลปรากฏว่าสาวิชาการก่อสร้างอยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง

5

36

3.7 ร้ อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีได้ รับ การพัฒนาตามหน้ าทีทีรับผิดชอบ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชือ - นามสกุล

จํานวนชัวโมง
70
177
81
69
225
90
69
32
69
69
69
69
69
71
33
81
40

นายทวี สุทธิรณ
นายสมสมัย เสวียววงษ์
นายน้อย นนลือชา
นายสุทิน รังเพีย
นายสมศักดิ ชัยหมืน
นายวิรถ จอกทอง
นายอภิรักษ์ พลโลก
นายปริ ญยา สี สม
นายจํานงค์ ตาระบัตร
นายประสิ ทธิ คําดี
นางสาวสุภทั รา สันดี
น.ส.ธารราพร ทรงเสี ยงไชย
นายศิริวฒั น์ ไชยโชติ
นายดอน วิภา
นายสายัณญ์ ดาพงษ์
นางสาวพรทิพย์ วิภา
นายณรงค์เดช พลขํา

ตารางที 29 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีได้รับ การพัฒนาตามหน้าทีทีรับผิดชอบ
จากตารางพบว่าบุคลากรภายในสถานศึกษาทีได้รับ การพัฒนาตามหน้าทีทีรับผิดชอบ ทังหมด 17 คน ทุกคนมี
ชัวโมงการพัฒนามากกว่า 20 ชัวโมง
3.8 จํานวนสถานประกอบการทีมีการจัดการศึกษา ร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบปกติ
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวม

ระบบทวิภาคี

ระบบปกติ

จํานวนครัง

-

7
6
2
1
16

7
6
2
1
16

ตารางที 30 จํานวนสถานประกอบการทีมีการจัดการศึกษา ร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบปกติ
จากตารางพบว่า จํานวนสถานประกอบการทีมีการจัดการศึกษา ร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ จํานวน 16 ครัง

37

3.9 จํานวนคน-ชัวโมง ของผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมปิ ัญญาท้ องถิน ทีมีส่วนร่ วม ในการพัฒนาผู้เรียน
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวม

จํานวนครัง
1
1
2
3
7

จํานวนชัวโมง
3
3
38
73
117

ตารางที 31 จํานวนคน-ชัวโมง ของผูเ้ ชียวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิน ทีมีส่วนร่ วม ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
จากตารางพบว่า จํานวนคน-ชัวโมง ของผูเ้ ชียวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิน ทีมีส่วนร่ วม ในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน จํานวน 7 ครัง 117 ชัวโมง
3.10 อัตราส่ วนของผู้สอนประจําทีมีคุณวุฒิ ด้ านวิชาชีพต่ อผู้เรียนในแต่ ละสาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง

จํานวนนักเรียน
46
36
22
18

จํานวนครู ผ้สู อน
2
3
3
2

ครู ผ้สู อนต่ อนักเรียน
1 : 23
1 : 12
1:8
1:9

ตารางที 32 อัตราส่วนของผูส้ อนประจําทีมีคุณวุฒิ ด้านวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
3.11 อัตราส่ วนของผู้สอนประจําต่ อผู้เรียน
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง

จํานวนนักเรียน
46
36
22
18

จํานวนครู ผ้สู อน
3
3
3
2

ตารางที 33 อัตราส่วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน

นักเรียนต่ อครู ผ้สู อน
16 : 1
12 : 1
8:1
9:1

