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ค าน า 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้มุ่งเน้นผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณภำพเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศและภำคเอกชน โดยมีกำรก ำหนดพันธกิจพัฒนำ กำรอำชีวศึกษำและกำร
อบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนก ำลังคน สำยอำชีพสู่สำกล ขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำคและเป็นธรรม เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและ
อบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือ
กำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน และส่งเสริม/พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำม
เป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งได้ตระหนักถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำน จึงได้ก ำหนด
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 9 ประเด็นกำรประเมิน โดยจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหำร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐำน
ของสถำนศึกษำ ส่วนที่ 3 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 9 ประเด็นกำรประเมิน 
ส่วนที่ 4 ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ส่วนที่ 5 ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) และส่วนที่ 6 แผนพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  

รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ส ำเร็จลงได้ด้วยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ และได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพตำมแนวทำง ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
ท่ำนผู้อ ำนวยกำรที่ได้ก ำกับ ติดตำมงำนต่ำง ๆ ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอขอบคุณทุกฝ่ำยที่ร่วมกันจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็น อย่ำงยิ่ง
ว่ำรำยงำนผลกำรประเมนตนเองฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษำเพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนต่อไป  
 
 

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง  
     30 พฤษภำคม 2562 
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ค าชี้แจง 
 
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งได้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

เชื่อมโยงกับทิศทำง จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้เป็นควำมพยำยำมของสถำนศึกษำ โดยควำม
ร่วมมือของคณะครูและบุคลำกรในวิทยำลัย ฯ ซึ่งได้มีกำรประชุมและด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ มำก ำหนดทิศทำงของสถำนศึกษำ 
โดยก ำหนดกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติมำตรฐำนเพื่อกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกและมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยมีทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ที่
ก ำหนดไว้ ตำมบริบทและเป้ำหมำยชองสถำนศึกษำ 

เพ่ือให้สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ โดย
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งเป็นสถำนศึกษำขนำดเล็ก ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 
9 ประเด็นกำรประเมิน และด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยมำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ มำตรฐำนที่ 2 ด้ำน
หลักสูตรอำชีวศึกษำ มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ตั้งอยู่บนทำงหลวงหมำยเลข 1173 เชียงรำย - เชียงของ กิโลเมตรที่ 
30 หมู่ 3 ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 57350 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชนในพ้ืนที่ 
ที่ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จึงได้มอบที่สำธำรณะประโยชน์ จ ำนวน 
38 ไร่ 3 งำน 56 ตำรำงวำ ให้กับกรมอำชีวศึกษำและชุมชนได้ร่วมกันมอบที่ดินในกำรประกอบกำรเลี้ยงชีพ
คืนให้ส ำนักงำน สปก. เพ่ือให้ส ำนักงำน สปก. มอบให้กรมอำชีวศึกษำอีก 108 ไร่ 3 งำน 7 ตำรำงวำ รวม
เป็นพื้นที่ท้ังหมด 147 ไร่ 63 ตำรำงวำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งจัดกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ หรือระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือกำรฝึกอบรมวิชำชีพ รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ จ ำนวน 5 ด้ำน 25 ข้อ ผลกำรประเมินร้อยละ 85.20  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 จำกผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ 5 ด้ำน 25 ประเด็นกำรประเมินนั้น พบว่ำ วิทยำลัยกำร
อำชีพเวียงเชียงรุ้ง ยังจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
เวียงเชียงรุ้ง มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและได้รับกำรยอมรับจำกสังคม  ชุมชนในเขตพ้ืนที่บริกำร 
โดยส่วนมำกผู้เรียนจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ของอ ำเภอเวียงเชียงรุ้งและอ ำเภอดอยหลวง มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอบ
ควบคู่กับมัธยมศึกษำหรือทวิศึกษำ เป็นล ำดับต้น ๆ ของจังหวัด แต่ยังมีที่ต้องได้รับกำรพัฒนำอยู่บ้ำงเกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำ
เพ่ิมเติม ฯลฯ ดังนั้นวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งจึงได้ระดมควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
วำงแผนส ำหรับด ำเนินกำรยกระดับกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและให้ประสบควำมส ำเร็จในทุกด้ำนของ
สถำนศึกษำ 

 

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง  
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สารบัญ 
     หน้า  

ค าน า             ก  
ค าชี้แจง            ข  
สารบัญ            ค  
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร          1  
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ         3  
ส่วนที่ ๓ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ        12  
ส่วนที่ ๔ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    14  
ส่วนที่ 5 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ       18  
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ  
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     24  
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สารบัญตาราง 
         หน้า  

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ       5 
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560      5  
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561      6  
ตำรำงที่ 4 ด้ำนบุคลำกรของสถำนศึกษำ        6 
ตำรำงที่ 5 ด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน       6 
ตำรำงที่ 6 ด้ำนอำคำรสถำนที ่         7 
ตำรำงที่ 7 ด้ำนงบประมำณ         7 
ตำรำงที่ 8 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2560     10 
ตำรำงที่ 9 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561     10 
ตำรำงที่ 10 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2560   10 
ตำรำงที่ 11 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561   10 
ตำรำงที่ 12 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2560      11 
ตำรำงที่ 13 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2561      11 
ตำรำงที ่4.1 สรุปคุณภำพทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน    16 
ตำรำงที่ 5.1 ผลกำรประเมินด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำโดยภำพรวม    18 

      และจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 
ตำรำงที่ 5.2 ผลกำรประเมินด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     19 
                  โดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 
ตำรำงที่ 5.3 ผลกำรประเมินด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ      20 
                 โดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 
ตำรำงที่ 5.4 ผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  21 
ตำรำงที่ 5.5 ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยพื้นฐำนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  22 
ตำรำงที่ 5.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจ ำแนกเป็นรำยด้ำน    23 

 
 
 
 

 
 
 



ส่วนที ่๑ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งได้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
เชื่อมโยงกับทิศทำง จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้เป็นควำมพยำยำมของสถำนศึกษำ โดยควำม
ร่วมมือของคณะครูและบุคลำกรในวิทยำลัย ฯ ซึ่งได้มีกำรประชุมและด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ มำก ำหนดทิศทำงของสถำนศึกษำ 
โดยก ำหนดกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติมำตรฐำนเพื่อกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกและมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยมีทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ที่
ก ำหนดไว้ ตำมบริบทและเป้ำหมำยชองสถำนศึกษำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้พัฒนำตำมแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2560–2579 มีเปำ
หมำยเพื่อผลิตและ พัฒนำผูเรียนและผูส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพครอบคลุมอยำงนอย 3 ดำน ไดแก  

1. ดำนคณุลักษณที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย และทักษะทำงปญญำ  

2. ดำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ควำมรูและทักษะกำรสื่อสำร กำรใชเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรพัฒนำกำรเรียนรูและกำรปฏิบัติงำน กำรท ำงำนรวมกับผูอ่ืน กำรใชกระบวนกำรทำงวิทยำ
ศำสตร กำรประยุกตใช ตัวเลข กำรจัดกำรและกำรพัฒนำงำน  

3. ดำนสมรรถนะวิชำชีพ ไดแก ควำมสำมำรถในกำรประยุกตใชควำมรูและทักษะในสำขำวิชำชีพสู 
กำรปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอำชีพ 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำรโดย วิทยำลัยกำรอำชีพเวียง
เชียงรุ้งด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำพร้อมทั้ง น ำนักเรียน นักศึกษำ คณะบุคลำกรวิทยำลัยเข้ำร่วมจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน อำทิเช่น กำรจัดศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน fix it center  โครงกำรจัดกำรสอนหลักสูตร
ระยะสั้น เพ่ือส่งเสริมอำชีพและก ำลังคน เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงกำรอำชีวอำสำช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ เพ่ือให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำรเห็น
ศักยภำพและควำมสำมำรถของนักเรียนนักศึกษำรวมถึงบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งที่ได้ร่วมกัน
ด ำเนินกิจกรรมและใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่มำพัฒนำให้กับชุมชน ให้พัฒนำควบคู่กับวิทยำลัย อีกท้ังได้
จัดโครงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับสมรรถนะและควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรโดยงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนด ำเนินโครงกำรร่วมกับสถำนประกอบกำรเพ่ือผลิต
นักเรียนนักศึกษำที่มีศักยภำพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน กิจกรรม
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ขั้นต้นเป็นกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำรซึ่งส่งผลถึงผู้เรียนของ
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ ปวช.และปวส.  
ระดับ ปวช. มีทั้งหมด 5 สาขาวิชา  

1. สำขำวิชำช่ำงยนต ์
2. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
3. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
4. สำขำวิชำกำรบัญชี 
5. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ระดับ ปวส. มีทั้งหมด 5 สาขาวิชา 
1. สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล 
2. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
3. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
4. สำขำวิชำกำรบัญชี 
5. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
1. กำรท ำควำมร่วมมือ ทำงวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ท ำตำมนโยบำยของกำรจัดกำรศึกษำซึ่ง

ทำงวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ท ำควำมร่วมมือกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน แลกเปลี่ยนครูกับนักเรียน 
ได้รับอำสำสมัครครูจีนมำสอนนักเรียนเป็นระยะเวลำ 1 ปี และได้ส่งนักเรียนไปศึกษำยังสำธำรณรัฐประชำชน
จีน ในสำขำรำงรถไฟ 1 คน ได้ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับใบประกำศนียบัตรจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นที่
เรียบร้อย  

2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนคู่ขนำน(ทวิศึกษำ) ได้รับควำมร่วมมือจำกโรงเรียนคู่ขนำนเป้นอย่ำงดี 
ปัจจุบันวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งมีนักเรียนเรียนคู่ขนำนทั้งสิ้น 930 คน ทั่วจังหวัดเชียงรำย 

 
4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice) 

1. กำรท ำควำมร่วมมือกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยได้ส่งนักเรียนไปศึกษำยังสำธำรณรัฐประชำชน
จีน ในสำขำกำรขนส่งทำงรำง ระดับปวส.1 1 คน ที่วิทยำลัยกำรรถไฟวู่ฮั่น ได้ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับใบ
ประกำศนียบัตรจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นที่เรียบร้อยและกลับมำศึกษำต่อ ณ วิทยำลัยกำรอำชีพเวียง
เชียงรุ้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมกระตือรือร้นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง และ
สำขำวิชำช่ำงยนต์ ท ำให้นักเรียนทั้งปัจจุบันและนักเรียนในระดับ ม.3 ที่จะเข้ำศึกษำต่อในสำยอำชีพ มีควำม
สนใจในกำรเรียนต่อมำกยิ่งข้ึน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจำกยอดนักเรียนปี 2562 ปวช. 100 คน ซึ่งเยอะมำกหำก
เทียบกับปีที่ผ่ำนๆมำ 



ส่วนที ่๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
2.1.1 ที่ตั้ง  
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง 132 หมู่ 3 ต ำบลทุ่งก่อ  อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย  57350 
โทรศัพท์     053953392 , 0859937900 โทรสาร  053953474 
E-mail  info@wice.ac.th   Website www.wice.ac.th 

 
2.1.2 ประวัติสถานศึกษา  

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชัย (เวียงเชียงรุ้ง) เป็นสถำนศึกษำสังกัดสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 25 แห่ง
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 โดยเห็นควรให้ขยำยกำรศึกษำวิชำชีพให้กว้ำงขวำง
ยิ่งขึ้น  สอดคล้องเพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชนในชนบทและตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในท้องถิ่น  รวมทั้งก้ำวทันกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจึงจัดตั้ง
สถำนศึกษำวิชำชีพประเภทวิทยำลัยกำรอำชีพขึ้น  เพ่ือจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพทุกระดับและ
ประเภทวิชำที่ขำดแคลนซึ่งเป็นควำมต้องกำรของท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศ อันจะเป็นกำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำก ำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภำพในกำรประกอบอำชีพ และมีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตำมนโยบำย
ของรัฐบำล 
          วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชัย (เวียงเชียงรุ้ง) ตั้งอยู่บนทำงหลวงหมำยเลข 1173 เชียงรำย - เชียงของ 
กิโลเมตรที่ 30 หมู่ 3 ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 57210 โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
ชุมชนในพ้ืนที่ ที่ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จึงได้มอบที่สำธำรณะ
ประโยชน์ จ ำนวน 38 ไร่ 3 งำน 56 ตำรำงวำ ให้กับกรมอำชีวศึกษำและชุมชนได้ร่วมกันมอบที่ดินในกำร
ประกอบกำรเลี้ยงชีพคืนให้ส ำนักงำน สปก. เพ่ือให้ส ำนักงำน สปก. มอบให้กรมอำชีวศึกษำอีก 108 ไร่ 3 งำน 
7 ตำรำงวำ รวมเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 147 ไร่ 63 ตำรำงวำ 
 
2.1.2 การจัดการศึกษา  
1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช) 
     1.1  สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
     1.2  สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
     1.3  สำขำวิช่ำช่ำงก่อสร้ำง 
     1.4  สำขำงำนกำรบัญชี 
     1.5  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส)  
     2.1  สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 
     2.2  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
     2.3  สำขำงำนก่อสร้ำง 
     2.4  สำขำงำนบัญชี 
     2.5  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. หลักสูตรระยะสั้น 
     3.1  ประเภทอุตสำหกรรม 
     3.2  ประเภทพำณิชยกรรม 
 
2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกจิ และสังคมของสถานศึกษา  
สภาพชุมชน 

ที่ตั้งและอำณำเขต อ ำเภอเวียงเชียงรุ้งตั้งอยู่ทำงตอนกลำงค่อนไปทำงเหนือของจังหวัดเชียงรำย มี
อำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอดอยหลวง 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอเชียงของ 
- ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอพญำเม็งรำยและอ ำเภอเวียงชัย 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอเมืองเชียงรำย 

กำรปกครองส่วนภูมิภำค อ ำเภอเวียงเชียงรุ้งแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 3 ต ำบล 43 หมู่บ้ำน 
ได้แก่ 
 1. ต ำบลทุ่งก่อ   มีหมู่บ้ำนจ ำนวน  15 หมู่บ้ำน 
 2. ต ำบลดงมหำวัน          มีหมู่บ้ำนจ ำนวน  12 หมู่บ้ำน 
         3. ต ำบลป่ำซำง   มีหมู่บ้ำนจ ำนวน  16 หมู่บ้ำน 
เศรษฐกิจ 

สถำนศึกษำตั้งอยู่ ในเขต  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งก่อ มีหน่วยงำนรำชกำรใกล้เคียงคือ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลทุ่งก่อ  และแหล่งชุมชนหมู่ที่ 3 และ 14  มีสำธำรณูปโภคระบบ
ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต และกำรคมนำคม  มีควำมพร้อมส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
สังคม 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อ ำเภอเวียงเชียงรุ้งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 
- เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลทุ่งก่อและบำงส่วนของต ำบลดงมหำวัน 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งก่อ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อ  
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลดงมหำวัน  
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำซำง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลป่ำซำงทั้งต ำบล 
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๒.๒ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  

 
 
.  

๒.๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่  
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 133 17 394 544 
ปวช.2 147 11 154 312 
ปวช.3 72 9 382 463 

รวม ปวช. 352 37 930 1319 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 0 102 102 
ปวส.2 0 168 168 

รวม ปวส. 0 270 270 
 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 41 17 41.46 
ปวส.2 118 105 88.98 
รวม 159 122 76.73 
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ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 43 14 32.56 
ปวส.2 44 37 84.09 
รวม 87 51 58.62 

 
2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา  

ประเภท ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ (คน) 

สอนตรง
สาขา (คน) 

ผู้บริหำร/ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร/ผู้อ ำนวยกำร/รอง
ผู้อ ำนวยกำร/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

3 3 - 

ข้ำรำชกำรครู/ครูเอกชนที่ได้รับกำรบรรจุ/ผู้ที่ได้รับกำร
รับรอง 

10 10 10 

ข้ำรำชกำรพลเรือน - - - 
พนักงำนรำชกำรครู 7 7 7 
พนักงำนรำชกำร(อ่ืน) 1 - - 
ครูพิเศษสอน 2 2 2 
เจ้ำหน้ำที่ 7 - - 
บุคลำกรอ่ืน ๆ (รักกำรภำรโรง/ยำมรักษำกำร/พนักงำนขับ
รถ/ฯลฯ) 

5 - - 

รวมครู 19 19 19 
รวมทั้งสิ้น 35 19 19 

 
2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสำหกรรม 3 3 6 
พำณิชยกรรม 2 2 4 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อุตสำหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 5 5 10 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่  
ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 

อำคำรเรียน 1 
อำคำรปฏิบัติกำร 3 
อำคำรวิทยบริกำร / อำคำรห้องสมุด 1 
อำคำรอเนกประสงค์ 1 
อำคำรอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 8 
 
2.3.5 ด้านงบประมาณ  

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลำกร 2,013,580.00 
งบด ำเนินงำน 3,680,900.00 
งบลงทุน 582,000.00 
งบเงินอุดหนุน 8,741,605.00 
งบรำยจ่ำยอื่น 1,863,000.00 

รวมทั้งสิ้น 16,881,085.00 
 
2.3.6 ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา  
ปรัชญา 

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ ำวิทยำ พัฒนำสังคม 

อัตลักษณ์ 

มีน้ ำใจ  ให้บริกำร 

เอกลักษณ์ 

สร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 

 
๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

วิสัยทัศน์ 

 วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนทักษะวิชำชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพและเป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยี 
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พันธกิจ 

1. ผลิตก ำลังคนสำขำวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
2. ให้บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงด้ำนวิชำชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น 
3. เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่อำชีพ 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ 
 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือเร่งรัดปรับปรุงมำตรฐำนของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือเร่งรัดพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น 
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำสังคมชนบทในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนตำมหลักสูตรและด ำเนินกำรจัด ฝึกอบรม
วิชำชีพระยะสั้นแก่ประชำชนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนตลำดแรงงำน 

ยุทธศาสตร์ 

1. กำรรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ โดยใช้ควำมรู้เป็นฐำน 
4. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคงของรัฐ 
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำ 
6. กำรศึกษำและวิจัยเพื่อให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ 
7. กำรปลูกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้เกิดกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนำผู้เรียนด้ำนควำมรู้และทักษะวิชำชีพตำมหลักสูตรที่เหมำะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่่
เปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ให้สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในงำนอำชีพได้ 
3. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรใช้ภำษำสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีที่จ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและปฏิบัติงำนวิชำชีพได้
อย่ำงเหมำะสม 
5. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมในวิชำชีพ กำรมีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 
6. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ และทักษะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และหลักสูตรส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
7. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรหำงำนท ำ กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอิสระ 
8. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ที่สถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำน พึงพอใจ 
9. ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
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10. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองตำมธรรมชำติและเต็ม
ตำมศักยภำพ 
11. จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมำะสมและเพียงพอในแต่ละสำขำวิชำ 
12. จัดสถำนที่เรียน สถำนที่ฝึกปฏิบัติงำน สถำนที่ศึกษำค้นคว้ำ ให้เหมำะสมกับสำขำวิชำ ทั้งในสถำนศึกษำ 
สถำนประกอบกำร และแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืนๆ 
13. จัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
14. พัฒนำบุคลำกรทุกคนของสถำนศึกษำในงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
15. ระดมทรัพยำกรจำกท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำร่วมกันจัดกำรศึกษำทั้งในระบบและทวิภำคีอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
16. พัฒนำจัดท ำระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ 
     16.1. ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร และติดตำมผล 
     16.2 ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำปัญหำส่วนบุคคล และติดตำมอย่ำงใกล้ชิด 
17. สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำมในวิชำชีพรวมทั้งด้ำน
บุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ 
     17.1 จัดงำนทำงด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ ในแต่ละแผนกของทำงโรงเรียน 
     17.2 จัดกำรเข้ำค่ำยจริยธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษำและดูแลควำมประพฤติของนักเรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
     17.3 จัดกจิกรรมแข่งขันในด้ำนทักษะวิชำชีพในแต่ละแผนก 
18. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
     18.1 ท ำกิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ ำล ำธำรร่วมกับชุมชนและป่ำไม้ 
19. ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำชีพที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภำครัฐและเอกชน
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
20. เพ่ิมกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรบริกำรวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนกำรบริกำร
วิชำชีพที่ก ำหนด 
21. กำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งำนวิจัยและโครงงำนเพื่อสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
22. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรสร้ำงพัฒนำและเผยแพร่พัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำน
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนชุมชน สังคมและประเทศชำติ 
24. กำรจัดกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงงำน เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
25. ผู้บริหำรใช้ภำวะผู้น ำและกำรมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรในกำรผสมผสำนควำมร่วมมือของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ และหน่วยงำน หรือบุคลำกรภำยนอกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
26. พัฒนำระบบกำรดูแลบุคลำกรของสถำนศึกษำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ 
27. พัฒนำระบบสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
28. สถำนศึกษำควรจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นระดับภำคเหนือ รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.เชียงรำย 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำระดับภำค 
ภำคเหนือ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

ปีการศึกษา 2561 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด รำงวัลอื่น ๆ จังหวัด อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง 
งำนชุมนุมลูกเสือเนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำช่อ
สะอำด 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

งำนชุมนุมลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ อำชีวศึกษำช่อ
สะอำด ทดสอบสมรรถนะภำพก ำลังใจ 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

งำนชุมนุมลูกเสือเนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำช่อ
สะอำด กองดีเด่นลูกเสือชำย 

ชนะเลิศ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

ผลงำนตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์พลังงำนร่วมโซล่ำ
เซลล์ เข้ำสู้ระบบอุตสำหกรรม 

ชนะเลิศ ภำค กระทรวงศึกษำธิกำร 

ผลงำน ประแจรีไซเคิล เข้ำสู้ระบบอุตสำหกรรม ชนะเลิศ ภำค กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวณรินทร์นำ   หน่อท้ำว 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

ว่ำที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร   มหำวรรณ 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

ปีการศึกษา 2561 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำงสำวณรินทร์นำ   หน่อท้ำว 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

ว่ำที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร   มหำวรรณ 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวแสง   โพธิทอง 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวณัฐิดำ   แซ่เล่ำ 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

ปีการศึกษา 2561 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นำงสำวแสง   โพธิทอง 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

นำงสำวณัฐิดำ   แซ่เล่ำ 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกอบด้วย  3  มำตรฐำน  9  
ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้  มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี  
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่
ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำร
จัด กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  

สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ เรียน  ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อ กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  โดยควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำม
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หลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
2.3 ด้านการบริหารจัดการ  

สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำ
ที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ  
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  

สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ใน
กำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน  



ส่วนที ่4 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์  
1)ด้านความรู้  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  
 
2)ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี  
 
3)ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่
ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 
๔.๑.2 จุดเด่น  

1. มีผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพผ่ำนเกณฑ์ในกำรสอบครั้งแรก สูง 
2. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีงำนท ำและศึกษำต่อ ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ 

ของผู้จบกำรศึกษำ 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร หรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 

 
๔.๑.3 จุดที่ควรพัฒนา  

1. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
2. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ V-NET 

 
๔.๑.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
3. จัดโครงกำรติว V-NET ให้ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
๔.2.๑ ผลสัมฤทธิ์  
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  

สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ เรียน  ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อ กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  โดยควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน  ตำม
หลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
3. ด้านการบริหารจัดการ  

สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำ
ที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ  
4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  

สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
 
๔.2.2 จุดเด่น  

1. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
2. กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน 
 

๔.2.3 จุดที่ควรพัฒนา  
1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
2. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนด

รำยวิชำเพ่ิมเติม 
 

๔.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. จัดกำรอบรมกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ให้คณะครูได้รับกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม 

หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม  ลงในหลักสูตรทุกสำขำงำน 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์  
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ใน
กำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
2. ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน  
 
๔.3.2 จุดเด่น  

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 
2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
3. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
 

๔.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  
1. กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
2. กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 

๔.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. จัดโครงกำรศึกษำดูงำนให้ต่อเนื่อง เป็นเทอม ๆ ไป 
2. จัดส่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำอบรมอย่ำต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
3. จัดท ำข้อมูลระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นระบบ และข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 82.59 
ประเด็นที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้ 82.92 
ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 82.92 
ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 81.92 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 84.98 
ประเด็นที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 78.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 84.00 
ประเด็นที ่2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 89.33 
ประเด็นที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 88.57 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80.00 
ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 90.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์งำนวิจัย 70.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 82.52 
สรุป ระดับคุณภาพสภานศึกษา 

 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 



ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวน 5 ด้ำน ตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ดังนี้  
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม  

สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือกำรฝึกอบรมวิชำชีพ รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 5 ด้ำน 25 ข้อกำรประเมิน ดังนี้  
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ที่เป็นผลมำจำกกำรพัฒนำคุณภำพ 
ทำงวิชำกำร ทักษะและกำรประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรำกฏผลดังตำรำง
ที ่5.1  
ตารางท่ี 5.1 ผลกำรประเมินด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนกั × ค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1 กำรดูแลและแนะแนวผูเ้รียน  2 ปำนกลำง 2 4 
2 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 2 ปำนกลำง 2 4 
3 ผู้เรยีนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร  

หรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  
3 ด ี 3 9 

4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์ 
งำนสร้ำงสรรค ์หรืองำนวิจัย  

1 ก ำลังพัฒนำ 3 3 

5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  1 ก ำลังพัฒนำ 2 2 
6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ  

ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  
2 ปำนกลำง 3 6 

8 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  5 ยอดเยี่ยม 15 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 203 

ร้อยละของคะแนน ดำ้นที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ x 100) / 250 81.2 
สรุป ระดับคณุภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผูเ้รียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)       ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
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5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ  มีกำร

พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม 
และมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.2  
ตารางที่ 5.2 ผลกำรประเมินด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำร
ประเมิน  
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนกั × ค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    5  
1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  

อย่ำงเป็นระบบ  
4 ดีเลิศ 2 8 

1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรงุรำยวิชำเดิม 
หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม  

2 ปำนกลำง 3 6 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    5  
2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

สู่กำรปฏิบัต ิ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 กำรจัดท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้สูก่ำรปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 39 
ร้อยละของคะแนน ดำ้นที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ x 100) / 50 78 

สรุป ระดับคณุภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผูเ้รียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)       ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง สำยงำนครูผู้สอน และผู้บริหำรสถำนศึกษำมีทักษะในกำรบริหำร จัดกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.3  
ตารางที่ 5.3 ผลกำรประเมินด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำร
ประเมิน 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนกั × ค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1.ครูผู้สอน   10  

1.1 กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  5 ยอดเยี่ยม 5 25 
1.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรยีน  5 ยอดเยี่ยม 3 15 
1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ  1 ก ำลังพัฒนำ 2 2 

2.ผู้บริหารสถานศึกษา   10  
2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมสี่วนร่วม  5 ยอดเยี่ยม 5 25 
2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

เพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 92 
ร้อยละของคะแนน ดำ้นที่ 3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ x 100) / 100 92 

สรุป ระดับคณุภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผูเ้รียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)       ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
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5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม  
สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ มีส่วนร่วมใน

กำรจัด กำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือ
ยกระดับและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.4  
ตารางท่ี 5.4 ผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 
 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนกั × ค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  5 ยอดเยี่ยม 6 30 
2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน  
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 กำรบริกำรชุมชนและจติอำสำ  5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ดำ้นที่ 4 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ x 100) / 50 100 
สรุป ระดับคณุภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผูเ้รียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึน้ไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)       ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
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5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อมและ
เพียงพอต่อกำรใช้งำนของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.5  
ตารางท่ี 5.5 ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยพื้นฐำนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

(ค่าน้ าหนกั × ค่าคะแนน) 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1 อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏบิัติกำร  

โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม  
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน  5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร  5 ยอดเยี่ยม 2 10 
4 ระบบอินเทอร์เนต็ควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้

งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศกึษำ  
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
เพื่อกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในช้ันเรียน  

1 ก ำลังพัฒนำ 2 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 42 
ร้อยละของคะแนน ดำ้นที่ 5 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด้ x 100) / 50 84 

สรุป ระดับคณุภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผูเ้รียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)       ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำทั้ง 5 ด้ำน ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.6 
ตารางท่ี 5.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจ ำแนกเป็นรำยด้ำน 
 

ที ่ ด้านการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการ
ประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมินของด้าน x 
น้ าหนักคะแนนของด้าน) / คะแนนรวมของด้าน 

1 ผู้เรยีนและผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ  50 203 (203 x 50) / 250 = 40.60 
2 หลักสตูรและกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  10 39 (39 x 10) / 50 = 7.80 
3 ครูผูส้อนและผู้บรหิำรสถำนศึกษำ  20 92 (92 x 20) / 100 = 18.40 
4 กำรมีส่วนร่วม  10 50 (50 x 100) / 50 = 10.00 
5 ปัจจัยพื้นฐำน  10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40 
ร้อยละของคะแนน ที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 426 85.20 

สรุป ระดับคณุภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผูเ้รียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)       ด ี(ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่6 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

จำกผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำน 3 ด้ำน 25 ประเด็นกำรประเมินนั้น 
พบว่ำ วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ยังจ ำเป็นต้อง
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรวิเครำะห์
พบว่ำ วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง มีศักยภำพใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและได้รับกำรยอมรับจำก
สังคม  ชุมชนในเขตพ้ืนที่บริกำร โดยส่วนมำกผู้เรียน
จะอยู่ในเขตพ้ืนที่ของอ ำเภอเวียงเชียงรุ้งและอ ำเภอ
ดอยหลวง มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอบควบคู่กับ
มัธยมศึกษำหรือทวิศึกษำ เป็นล ำดับต้น ๆ ของ
จังหวัด แต่ยังมีท่ีต้องได้รับกำรพัฒนำอยู่บ้ำงเก่ียวกับ 
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนด
รำยวิชำเพ่ิมเติม ฯลฯ ดังนั้นวิทยำลัยกำรอำชีพเวียง
เชียงรุ้งจึงได้ระดมควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง  วำงแผนส ำหรับด ำเนินกำรยกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและให้ประสบ
ควำมส ำเร็จในทุกด้ำนของสถำนศึกษำ 

 

1. โครงกำรกำรเยี่ยมบ้ำนผู้เรียน 
2. โครงกำรแนะแนวผู้เรียน 
3. โครงกำรกำรออกกลำงคัน 
4 โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
5. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
6. โครงกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
7. โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
8 โครงกำรติวเตอร์ v-net  
9. โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม 
10. โครงกำรกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
11. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
12. โครงกำรกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
13. โครงกำรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริกำร 
14. โครงกำรกำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
15. โครงกำรกำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยใน
สถำนศึกษำ 

 

 


