
 

 

5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบตัิการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

 คําอธิบาย 

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภู มิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ

เพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา 

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแล

สภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศกึษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู   

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู  โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ

พรอมและเพียงพอตอ การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและ

ผูเรียน   

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ      

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่

กําหนด  

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู          

โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู   

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการ เรียนรู  โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ0

สถานศึกษา  

การตรวจสอบขอมูล 

1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู  โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง

อํานวยความสะดวก ในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ    

2.  แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความ

พรอมและเพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและ

ผูเรียน     

3.การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ

เรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด    

4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน 0

หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนรู  



 

 

5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน 

หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา   

เกณฑการประเมิน 

        นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน  ดังนี ้

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายชานนทร   เทพคํา 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1. นายจิรวิทย     จิตตเขมพัฒน 

             2. นายอนิรุตต     จันตาธรรม 

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 5.1 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 คะแนน ยอมเยี่ยม 

 

ตาราง สรุปผลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบตักิาร โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู  โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

และสิ่งอํานวยความสะดวก ในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ    
ม ี

2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมี

ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู 

บุคลากรและผูเรียน   

ม ี

 

3.การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู  โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความสะดวกตามแผนงาน 

โครงการที่กําหนด    

ม ี



 

 

4. จัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 

โรงฝกงาน หรือ งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
ม ี

5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบท

ของสถานศึกษา   

ม ี

 

 

 

 

ตาราง ผลสัมฤทธิ์ 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม ดานการ

บริหารจัดการ 

ตาราง 5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม ดานการบริหารจัดการ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัด เอกสารประกอบที่มี สรุปผล 

1 อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู  

โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ

สิ่งอํานวยความสะดวก ในการ

ใหบริการผูเรียนเพียงพอตอ

ความตองการ    

จํานวนหองเรียน 

หองปฏิบัติการ  

แหลงการเรียนรู  

โรงฝกงาน 

จํานวน 97 หอง 

ตารางขอมูลสถานที่และ

ขอมูลการพัฒนา

หองเรียนวิทยาลัย 

ผาน เพราะ

เปนไปตาเกณฑ 

2 แผนงาน โครงการพัฒนาและ

ดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 

อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  แหลงการเรียนรู 

โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ

สิ่งอํานวยความสะดวก ใหมี

ความพรอมและเพียงพอตอการ

ใชงานของ ผูเรียนหรือ

ผูรับบริการโดยการมีสวนรวม

ของครู บุคลากรและผูเรียน   

การพัฒนา

หองเรียน 

หองปฏิบัติการ

จํานวน 6 หอง 

ตารางขอมูลสถานที่และ

ขอมูลการพัฒนา

หองเรียนวิทยาลัย 

ผาน เพราะ

เปนไปตาเกณฑ 

3 การพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร

สถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู  

การพัฒนาและดู

แสสภาพแวดลอม 

ภูมิทัศน อาคาร

สถานที่ หองเรียน 

- โครงการ College is 

my home 

- แผนตรวจเช็คประจํา

สัปดาห  

ผาน เพราะ

เปนไปตาเกณฑ 



 

 

โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ

สิ่ง อํานวยความสะดวกตาม

แผนงาน โครงการท่ีกําหนด    

จํานวน 5 หอง - แผนตรวจเช็ค

ประจําเดือน 

- แผนงานซอมประจําป -

- - กิจกรรมชมรม PYP 

Maintenance 

4 จัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 

อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 

โรงฝกงาน หรือ งานฟารม และ

สิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรู 

การจัด

สภาพแวดลอม 

ภูมิทัศน อาคาร

สถานที่ จํานวน 6 

หอง 

- ทาสีพ้ืนหองปฏิบัติงาน

เชื่อม 

-ทาสีหองเรียนแผนก

ไฟฟา 

- ทาสีหองเรียนแผนก

ชางยนต 

- ทาสีหองเรียน B 102 

- ปูกระเบื้องพ้ืนหอง

เครื่องลาง 

- จัดทําสวนหยอมหนา

แผนกชางยนต 

 

ผาน เพราะ

เปนไปตาเกณฑ 

5 ปรับปรุงและพัฒนา

สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร

สถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 

โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ

สิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลอง

กับบริบทของสถานศกึษา   

ปรับปรุงและ

พัฒนา

สภาพแวดลอม 

สิ่งอํานวยความ

สะดวก จํานวน 3 

ที ่

- การติดตั้งจุดน้ําดื่มใหม

หลังตกึ B  

- การบริการตูหยอด

เครื่องดื่มประจําจุด ตึก 

A และ B   

- การบริการอาหารและ

เครื่องดื่มของศูนยบง

เพาะ 

ผาน เพราะ

เปนไปตาเกณฑ 

 

ผลสัมฤทธิ์  

  อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม ดานการบริหารจัดการ 

          1. มีการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความพรอมและ

เพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน  จํานวน 6 

หอง คิดเปนรอยละ 6.18 เปอรเซ็นต 



 

 

          2. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการ

เรียนรู  โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด จํานวน 5 หอง 

คิดเปนรอยละ 5.15 เปอรเซ็นต 

          3. มีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง

ฝกงาน หรือ งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตอการจัดการเรียนรู จํานวน 6 หอง คิดเปนรอยละ 

6.18 เปอรเซ็นต 

          4. มีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง

การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา จํานวน 

3 ที่ คิดเปนรอยละ 3.09 เปอรเซ็นต 

 

เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบตักิาร โรงฝกงานหรืองานฟารมที่ไดรับการพฒันาใหเอื้อตอ

การจัดการเรียนรู 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดจัดดําเนินการพัฒนาอาคารสถานที่  หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอ

ตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา        

ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนาอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน สถานศึกษา มีรอยละ 6.18 

ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ดังตารางตอไปนี้ 

 

 

ตาราง ขอมูลiรอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารมในวิทยาลัย 

ลําดับ ขอมูลสถานที ่
จํานวน 

(หอง) 
ขอมูลการพัฒนาหองเรียน 

จํานวน 

(หอง) 
หมายเหต ุ

1 หองเรียน 46 หอง เครื่องลาง 1 ปูกระเบื้องพื้นหอง 

2 หองปฏิบัติงาน 15 หองปฏบิัติงานโรงแรม 1 จัดทําหองใหม 

3 โรงฝกงาน 2 โรงฝกงานเชื่อม 1 ทาสีพ้ืนหองปฏิบัติงาน 

4 หองพักครู 5 หองเรียนแผนกไฟฟา 1 ทาสีหองเรียน 

5 หองประกอบ 28 หองเรียนแผนกชางยนต 1 ทาสีหองเรียน 

   หอง B 102 1 ทาสีหองเรียน 

จํานวนหองทั้งหมด 97 หองเรียนที่พัฒนา 6  

  คิดเปนรอยละ 6.18  

 

 



 

 

ขอมูลดานอาคาร 

จํานวนหองทั้งหมด 97 หอง สามารถคิดเปนรอยละได ดังนี้ 

-   จํานวนหองเรียน..........46...........หอง / รอยละ …47.42.. เปอรเซ็นต 

- จํานวนหองปฏิบัติการ.......16......หอง / รอยละ …16.49.. เปอรเซ็นต 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- โรงฝกงาน.....1.....หอง 

- โรงฝกงานเชื่อม.....1.....หอง 

- หองปฏิบัติการพิมพดีดภาษาไทย.......1.......หอง 

- หองปฏิบัติการพิมพดีดภาษาอังกฤษ.....1.....หอง 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร....5......หอง 

- หองปฏิบัติการภาษา.....1.....หอง 

- หองปฏิบัติการการบัญชี.....1.....หอง 

- หองปฏิบัติการการตลาด.....1.....หอง 

- หองปฏิบัติการคาปลีก......1...หอง 

- หองปฏิบัติการสํานักงาน...1.......หอง 

- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร.....1.....หอง 

-  หองปฏิบัติการโรงแรม.....1.....หอง 

- จํานวนหองพักครู...........6..............หอง 

   - จํานวนหองประกอบ........28............หอง 

- หองพยาบาล......2.......หอง 

- หองประชุม........2.......หอง 

- หองสมุด.........1...........หอง 

- หองแนะแนว/ประชาสัมพันธ......1.......หอง 

- หองการเงิน/หองบุคคล........1.........หอง 

- หองวิเทศสัมพันธ......1……..หอง 

- หองประกันคุณภาพ…......1………..หอง 

- หองกิจการนักศึกษา……....1………..หอง 

- หองนวัตกรรม.....1..........หอง 

- หองติดตั้ง………1……..หอง 

- หองทะเบียนวิชาการ......1....หอง 

- หองบริการอินเตอรเน็ต…..1….หอง 



 

 

-  หอง อวท.  …..1….หอง  

เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีวาการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแล

สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี

ความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีการใหมีฝายดูแลสถานที่ จัดทําแผนพัฒนาซอมแซมวิทยาลัย เชน แผนตรวจเช็ค

ประจําสัปดาห แผนตรวจเช็คประจําเดือน แผนงานซอมประจําป กิจกรรมชมรม PYP Maintenance และ

โครงการ College is my home เพื่อปรับปรุงพัฒนาอุปกรณครุภัณฑและสรางสภาพแวดลอมที่ดีอันจะ

นําไปสูกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดี มีความรูสึกเปนเจาของ       มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะกอใหเกิดความ

ผูกพันตอสถาบันอันจะนํามาเพ่ือความสุขที่ไดจากการทํางานรวมกัน สรางสภาพแวดลอมที่ใหมีความพรอม

และเพียงพอตอการใชงานของ ผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน จากแบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และผูใชบริการ จํานวน 1,581 คน โดย

แยกเปน นักศึกษา 1,495 คน ครูบุคคลกร 86 รวมเปน 1,581คน โดย.การสุมของเครซี่ มอรแกน คาความ

เชื่อมั่น 95 %  = 306 คน  มีผลการประเมินมีคุณภาพระดับดีมาก สามารถสรุปไดวาคุณภาพดานสถานศึกษา

และดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน มีความพรอมและ

เพียงพอตอการใชงาน 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ลําดับ รายการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. ความสะดวกของหองเรียนและหองปฏิบัติการ 4.67 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของโตะเรียน เกาอ้ีในการใชงาน 4.62 ดมีาก 

3. คุณภาพของอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน 4.56 ดมีาก 

4. การจัดการหองเรียนมีขนาดเพียงพอพอเหมาะกับ

จํานวนผูใช 

4.45 ด ี

5. ระบบปรับอากาศภายในหองและหองปฏิบัติการ 4.20 ด ี

6. บริเวณที่นั่งพักผอน มีเพียงพอตอการใชงาน 4.68 ดมีาก 

7. การบํารุง ดูแล สนามฟุตบอล 4.56 ดมีาก 

8. อาคารเรียน ดูสะอาด และถูกสุขลักษณะ 4.46 ด ี

9. การจัดเตรียมสถานที่ จอดรถเปนระเบียบ เหมาะสม 4.33 ด ี

สรุปผลการประเมิน 4.50 ดมีาก 

 

จากตาราง  แสดงใหเห็นวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานบริเวณท่ีนั่งพักผอน มีเพียงพอตอ

การใชงานอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 รองลงมาคือดานความสะดวกของหองเรียนและ

หองปฏิบัติการอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และอันดับที่ 3  ดานการบํารุง ดูแล สนามฟุตบอล 



 

 

อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 

ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เปนวิทยาลัยที่มุงจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษา

ไดเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งดานวิชาการและดานกีฬา มีการจัดกิจกรรมมากมายในแตละป

การศึกษา เชน กิจกรรม Frist Day ,กิจกรรม Family Day ,กิจกรรมไหวครู , กิจกรรมวันวิชาการ , กิจกรรม

วันศิลปะและวัฒนธรรม , กิจกรรมกีฬาสี  , กิจกรรมกินเลี้ยงปใหม , กิจกรรมถนนคนเดิน และกิจกรรม 

College is my home และกิจกรรมชมรมตางๆ โดยบางกิจกรรมมีการเชิญบุคคลผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามา

เปนคณะกรรมและสังเกตการณดวย สวนหนึ่งมีหนอยงานภายนอกในจังหวัดเชียงใหมมาขอใชบริการสถานที่

ในการจัดกิจกรรมแขงขันตางๆตลอดประจําปการศึกษา อาทิเชน 

วันที ่4 มกราคม 2562 ศูนยฝกฟุตบอลเชียงใหมวอริเออร  ขอความอนุเคราะหใชสนามฟุตบอล 

วันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ขอความอนุเคราะหใชสถานที่อบรม 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จํากัด ขอความอนุเคราะหใชสนามวอลเลยบอล 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริษัท ฮอนดา ออโตบิล จํากัด ขอความอนุเคราะหใชสถานที่สอบแขงขัน 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทีมฟุตบอลจามจุรี จูเนียร ขอความอนุเคราะหใชสนามฟุตบอล 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ธนาคารออมสิน สาขาแมโจ ขอความอนุเคราะหใชสถานท่ี เพ่ือซอมเชียร 

วันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนตนกลา ขอความอนุเคราะหใชสถานที่ใชสถานที่จอดรถ 

วันที่ 11 กันยายน 2562 สถานีตํารวจภูธรโจ ขอความอนุเคราะหใชสถานที่ใชสนามฟุตบอล 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ขอความอนุเคราะหใชสถานที่ใชสนามฟุตบอล 

ซึ่งจากการเก็บขอมูลของผูมาใชบริการ ในดานความพึงพอใจของผูใชบริการสถานท่ี มีความพึงพอใจ

เฉลี่ย อยูในระดับดีมาก มีคาคะแนน 4.50   

จุดเดน 

1. วิทยาลัยฯมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน โรงฝกงานเชื่อม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอ

ตอการใชงาน อาทิ เชน การทําศูนยบมเพาะ การติดตั้งจุดน้ําดื่มหลังตึก B การขยายจุดขายอาหาร

(โรงอาหาร 2)  การบรกิารตูเครื่องดื่มหยอดเหรียญ 

2. วิทยาลัยฯมีการจัดทําแผนพัฒนาซอมแซมดูแลสถานศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน โรงฝกงานเชื่อม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี

ความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน โดยมีฝายซอมบํารุงดานอาคารสถานที่ทําการซอมแซม

ตลอดเวลา 

3. วิทยาลัยฯไดจัดโครงการ College is my home เพ่ือพัฒนาและสรางสภาพแวดลอมที่ดีอันจะนําไปสู

กระบวนการจัดการเรียนรูที่ดี มีความรูสึกเปนเจาของ มีความรักสถานบัน  ซึ่งจะกอใหเกิดความ

ผูกพันตอสถาบันอันจะนํามาเพ่ือความสุขที่ไดจากการทํางานรวมกัน 



 

 

4. วิทยาลัยฯไดจัดตั้งกิจกรรมชมรม PYT Maintenance เพ่ือซอมแซมและปรับปรุงดานอาคารสถานท่ี 

อุปกรณหองเรียน ครุภัณฑตางๆภายในวิทยาลัยฯ  เพ่ือเพ่ิมทักษะในดานวิชาชีพ มีความรูสึกเปน

เจาของ มีความรักในสถาบันตนเอง และการรูจักใชทรัพยากรใหเกิดคุณคา  

จุดควรพัฒนา 

1. การซอมบํารุงถังพักน้ําบนดาดฟาอาคารตึก A และ B 

2. การจัดทําระบบน้ําในอาคาร 

     3.  การซอมบํารุงหลังคาตึก A และ B บริเวณจุดที่น้ํารั่วซมึ 

     4.  การเพ่ิมโตะเรียนหรือปฏิบัติงาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. ใหฝายซอมบํารุงทําการถอดชุดตอถังพักน้ําบนดาดฟาเพื่อทําการลางภายในกนถัง เพ่ือปองกันการอุด

ตันในระบบโครกและสายชําระ 

2. ใหฝายซอมบํารุงทําการตอทอสงน้ําตรงไปยังถังพักน้ําบนดาดฟาตึก A 

3. จัดใหมีการเสนอราคาโดยผูรับเหมาเพ่ือทําการซอมแซม 

4. ใหฝายซอมบํารุงและอาจารยชางอุตสาหกรรมทําการสรางโตะเรียนหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมหรือนํา

เหล็กเกาที่สโตรมาดัดแปลงทําโตะเพ่ิมเติม 

 

 
 

 

 
 


