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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้มุ่งเน้นผลิตและพัฒนำก ำลังคนท่ีมีคุณภำพเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศและภำคเอกชน โดยมีกำรก ำหนดพันธกิจพัฒนำ กำรอำชีวศึกษำและกำร
อบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนก ำลังคน สำยอำชีพสู่สำกล ขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภำคและเป็นธรรม เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและ
อบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อ
กำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน และส่งเสริม/พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำม
เป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งได้ตระหนักถึงกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน จึงได้ก ำหนด
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 9 ประเด็นกำรประเมิน โดยจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหำร ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐำน
ของสถำนศึกษำ ส่วนท่ี 3 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 9 ประเด็นกำรประเมิน 
ส่วนท่ี 4 ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ส่วนท่ี 5 ผลกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็น
แบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) และส่วนท่ี 6 แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  

รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ส ำเร็จลงได้ด้วยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกคนท่ีได้ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ี
ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ และได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพตำมแนวทำง ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
ท่ำนผู้อ ำนวยกำรท่ีได้ก ำกับ ติดตำมงำนต่ำง ๆ ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้ำนต่ำง  ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอขอบคุณทุกฝ่ำยท่ีร่วมกันจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็น อย่ำงยิ่ง
ว่ำรำยงำนผลกำรประเมนตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจศึกษำเพื่อน ำไปเป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนต่อไป  
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วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งได้มีกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

เช่ือมโยงกับทิศทำง จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ท้ังนี้เป็นควำมพยำยำมของสถำนศึกษำ โดยควำม
ร่วมมือของคณะครูและบุคลำกรในวิทยำลัย ฯ ซึ่งได้มีกำรประชุมและด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ มำก ำหนดทิศทำงของสถำนศึกษำ 
โดยก ำหนดกลยุทธ์ ท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติมำตรฐำนเพื่อกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกและมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยมีทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ที่
ก ำหนดไว้ ตำมบริบทและเป้ำหมำยชองสถำนศึกษำ 

เพื่อให้สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ  โดย
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งเป็นสถำนศึกษำขนำดเล็ก ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 
9 ประเด็นกำรประเมิน และด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนด 
ประกอบด้วยมำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำน
หลักสูตรอำชีวศึกษำ มำตรฐำนท่ี 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ต้ังอยู่บนทำงหลวงหมำยเลข 1173 เชียงรำย - เชียงของ กิโลเมตรท่ี 
30 หมู่ 3 ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 57350 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชนในพื้นท่ี 
ท่ีได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น จึงได้มอบท่ีสำธำรณะประโยชน์ จ ำนวน 
38 ไร่ 3 งำน 56 ตำรำงวำ ให้กับกรมอำชีวศึกษำและชุมชนได้ร่วมกันมอบท่ีดินในกำรประกอบกำรเล้ียงชีพ
คืนให้ส ำนักงำน สปก. เพื่อให้ส ำนักงำน สปก. มอบให้กรมอำชีวศึกษำอีก 108 ไร่ 3 งำน 7 ตำรำงวำ รวม
เป็นพื้นท่ีท้ังหมด 147 ไร่ 63 ตำรำงวำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งจัดกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.) ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กำรเรียนกำรสอนทวิศึกษำ และ กำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะส้ัน รำยงำน
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำนวน 5 ด้ำน 25 ข้อ ผลกำรประเมินร้อยละ 86.60  
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 จำกผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ 5 ด้ำน 25 ประเด็นกำรประเมินนั้น พบว่ำ วิทยำลัยกำร
อำชีพเวียงเชียงรุ้ง ยังจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
เวียงเชียงรุ้ง มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและได้รับกำรยอมรับจำกสังคม  ชุมชนในเขตพื้นท่ีบริกำร 
โดยส่วนมำกผู้เรียนจะอยู่ในเขตพื้นท่ีของอ ำเภอเวียงเชียงรุ้งและอ ำเภอดอยหลวง มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ควบคู่กับมัธยมศึกษำหรือทวิศึกษำ เป็นล ำดับต้น ๆ ของจังหวัด แต่ยังมีท่ีต้องได้รับกำรพัฒนำอยู่บ้ำงเกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำ
เพิ่มเติม ฯลฯ ดังนั้นวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งจึงได้ระดมควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
วำงแผนส ำหรับด ำเนินกำรยกระดับกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและให้ประสบควำมส ำเร็จในทุกด้ำนของ
สถำนศึกษำ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำ ท่ีจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ ประกอบด้วยกำรสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบกำรสอนแบบ Active Learning กำรเรียนในสถำน
ประกอบกำร กำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง ในปีกำรศึกษำ 2562 สถำนศึกษำได้รับรำงวัลกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ ระดับจังหวัดกำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์เอสโซ่ระดับจังหวัด และกำรแข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ 
ระดับจังหวัด ระดับภำค มีผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-Net) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีงำนและศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีกำรจัดกำรสอน
ระบบทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำรในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสำขำวิชำ มีกำร
พัฒนำหลักสูตรเช่ือมโยงร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษำ (ทวิศึกษำ) ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนร่วมกัน และวิเครำะห์หลักสูตรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ต้องมีกำรพัฒนำให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สถำนศึกษำมีบุคลำกรท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ตรงกับสำขำท่ีเปิดกำรเรียนกำรสอน ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในโอกำส 
ต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ และกิจกรรมของสังคม ชุมชน ครูได้รับกำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็ง ทำงด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพโดยกำรอบรมพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ครูผู้สอนจัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล 
(Individual Plan) จัดกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในแต่ละแผนกวิชำ บุคลำกรมีส่วนร่วม
ด ำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน ในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำชีพ บริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน 
กำรจัดสอนวิชำชีพระยะส้ัน กำรพัฒนำผู้เรียนและประชำชนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้เพื่อกำรมีงำนท ำ 
บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ โปรแกรมกำรเรียนออนไลน์ Echo VE นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรได้ฝึกทักษะภำษำจีนวันละ
ประโยคหลังกำรท ำกิจกรรมหน้ำเสำธงทุกวัน มีกำรจัดฝึกอบรมทักษะด้ำนภำษำให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียน 
นักศึกษำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอมีกำรจัดเก็บข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล Big data ของสถำนศึกษำในรูปแบบ
สำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรในงำนต่ำง ๆ เช่น งำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ งำนทะเบียน งำนวิชำกำร ฯลฯ 
กำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำใช้ระบบออนไลน์ในกำรจัดส่งข้อมูลภำยในสถำนศึกษำ จัดเก็บข้อมูลใน
ระบบ Cloud sourcing มีกำรใช้ระบบ ศธ ออนไลน์ ในปี 2562 ในระบบงำนทะเบียนและระบบกำรดูแล
ผู้เรียน 
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1.2 จุดเด่น 
 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิศึกษำ และระบบทวิภำคี โดยควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ครูผู้สอนมีควำมเช่ียวชำญกำรสอนด้ำนวิชำชีพแต่ละสำขำวิชำ สถำนศึกษำ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำได้อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ บุคลำกรครูมีควำมช ำนำญและ
เช่ียวชำญด้ำนกำรสอนในแต่ละสำขำวิชำชีพ ผู้เรียนมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ
กำรศึกษำ ผู้เรียนได้จัดส่งผลงำน เข้ำประกวด และกำรแข่งขันทักษะฝีมือในแต่ละสำขำวิชำชีพ ได้รับรำงวัลใน
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด  บุคลำกรให้ควำมร่วมมือกับกำรท ำงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ นโยบำยของสถำนศึกษำ ครูผู้สอนจัดท ำวิจัยในช้ันเรียน และจัดท ำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ครูผู้สอน
และนักเรียน นักศึกษำ เรียนรู้ภำษำอังกฤษและเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
บุคลำกรสำมำรถใช้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษส ำหรับกำรส่ือสำรเบื้องต้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและน ำมำใช้ในกำรพัฒนำงำน พัฒนำตนเอง  
 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 กำรจัดท ำใบงำน กำรสร้ำงส่ือกำรสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนอง และกำรวัดผลประเมินผลตำม
สมรรถนะทุกรำยวิชำ กำรจัดหำครุภัณฑ์พื้นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำชีพที่จะเป็นสมรรถนะ
พื้นฐำนของผู้เรียนในกำรเช่ือมโยงไปสู่รำยวิชำชีพอื่น ๆ กำรจัดหำสถำนประกอบกำรท่ีเป็นเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในแต่่ละสำขำวิชำชีพ ให้ขยำยเพิ่มมำกขึ้นในแต่ละปี เพื่อรองรับกำรรับ นักศึกษำเข้ำฝึกงำนและฝึก
อำชีพ เพิ่มจ ำนวนช้ินงำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และจัดท ำวิจัยเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
จัดท ำวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรสอนท่ีทันต่อกำรเปล่ียนแปลง และเหมำะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน จัดให้มี
กำรแลกเปล่ียนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ และสถำนศึกษำควรจัดให้มีก ำรปรับปรุงระบบ
ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตให้มีควำมเสถียร 
 
1.4 ข้อเสนอแนะ 
 ก ำหนดแนวทำงกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีกับสถำนประกอบกำรในต่ำงประเทศ เพื่อมุ่งให้
ผู้เรียนได้มีโอกำสฝึกอำชีพกับสถำนประกอบกำรท่ีมีควำมทันสมัยทำงด้ำนเทคโนโลยี และส ำ นักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำควรพิจำรณำเกณฑ์สัดส่วนนักเรียน : ครู โดยพิจำรณำจำกเหตุผลควำมจ ำ เป็น
ของสถำนศึกษำตำมควำมเหมำะสม ควรจัดให้มีกำรทดสอบวัดควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนสำกล
และควรมีกำรน ำโปรแกรมต่ำง ๆ ท่ีทันสมัยมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ครูผู้สอนได้มีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ดังปรำกฏอยู่ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำก
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับจังหวัด รำงวัลจำกกำรแข่งขันนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จัดให้มี
กำรบริกำรวิชำชีพในรูปแบบท่ีหลำกหลำยให้แก่ชุมชน สังคม กำรออกสอนระยะส้ัน   กำรออกหน่วย Fixit  
Center ในเขตจังหวัดเชียงรำย ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคน
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร โดยก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) 
เพื่อให้โอกำสเยำวชนได้ศึกษำในสำยอำชีพ รวมถึงเยำวชนท่ีด้อยโอกำสในสังคมได้มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำ
สำยอำชีพอย่ำงท่ัวถึง และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ได้ก ำหนดให้จัดกำรเรียนกำรสอน ใน
ระบบทวิภำคีเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร จัดกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษำ (ระบบทวิศึกษำ) ในจังหวัดเชียงรำย และส ำเร็จกำรศึกษำแล้วมีงำนท ำ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิศึกษำได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และวำงแผนท่ีจะขยำยโรงเรียนและ
สำขำวิชำเพิ่มข้ึนตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 สืบเนื่องจำกกำรก ำหนดนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ ของนำยกรัฐมนตรีท่ีได้ให้ควำมส ำคัญต่อแนว
ทำงกำรขับเคล่ือนด้ำนกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นบูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนท้ังภำครัฐ เอกชน เพื่อให้
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำมีควำมต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืนในระยะยำว รวมท้ังมีควำมสอดค ล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษำธิกำรเห็นควำมส ำคัญของกำร
เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนมีทำงเลือกในกำรเข้ำสู่กำรศึกษำท่ีหลำกหลำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้
ผู้เรียนในสำยอำชีพทั้งผู้เรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สำมำรถเข้ำสู่เส้นทำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำได้  วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งได้ตระหนักถึงควำม
จ ำเป็นของกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ ท่ีมุ่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับประเทศ จึงได้จัดท ำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรผลิต
ก ำลังคนท่ีเช่ือมโยงกันในระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบ
ดังกล่ำวจะเป็นกำรผนึกก ำลังของหน่วยงำนกำรศึกษำท่ีเช่ือมโยงกัน สร้ำงโอกำสทำงเลือกในกำรศึกษำต่อของ
ผู้เรียนสำยอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงกำรศึกษำในแต่ละสำขำวิชำชีพให้มีควำมรู้ ทักษะและ
สมรรถนะท่ีสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพ หรือส ำหรับศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในสถำบันอุดมศึกษำท่ีสำมำรถ
เช่ือมโยงกันได้ 
 

4.2 วัตถุประสงค์ 
4.2.1 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพป้อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
4.2.2 เพื่อหำแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบของควำมร่วมมือส ำหรับกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนท่ีมี
คุณภำพ 
4.2.3  เพื่อสร้ำงแนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง  กับโรงเรียนมัธยม 
 

4.3 วิธีการด าเนินงาน 
1) จัดประชุมหำรือแนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง  สถำนประกอบกำร เรือนจ ำ 
โรงเรียนมัธยม 
2) ก ำหนดกรอบแนวทำงด ำเนินกำรควำมร่วมมือโดยจัดท ำร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำร่วมกัน 
3) น ำเสนอหน่วยงำนต้นสังกัดรับทรำบข้อมูล 
4) ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ และประสำนหำสถำนประกอบกำรเครือข่ำย 
5) วำงแผนกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำ 
6) ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี ระบบทวิศึกษำ 
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4.4 ผลการด าเนินงาน 
 วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง และโรงเรียนมธัยม สถำนประกอบกำร ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำในระบบทวิภำคี ระบบทวิศึกษำ และเริ่มด ำเนินกำร
ต่อเนื่องมำต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2561 
 
4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้งมีเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำอย่ำงหลำกหลำย 
2) วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง มีจ ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้น สอดคล้อง
กับนโยบำยกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียน 
3) นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้ ทักษะจำกกำรเรียนร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรของวิทยำลัยกำรอำชีพเวียง
เชียงรุ้ง บุคลำกรของโรงเรียนมัธยมศึกษำ และสมรรถนะอำชีพจำกสถำนประกอบกำรท่ีรับนักศึกษำฝึกอำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
๒.๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  
2.1.1 ที่ต้ัง  
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  

วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นสถำนศึกษำสังกัดสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร จัดต้ังโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 โดยเห็นควรให้ขยำยกำรศึกษำวิชำชีพให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น  สอดคล้อง
เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชนในชนบทและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในท้องถิ่น  
รวมท้ังก้ำวทันกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจึงจัดต้ังสถำนศึกษำวิชำชีพประเภทวิทยำลัย
กำรอำชีพขึ้น  เพื่อจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพทุกระดับและประเภทวิชำท่ีขำดแคลนซึ่งเป็นควำม
ต้องกำรของท้องถิ่นรวมท้ังของประเทศ อันจะเป็นกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำก ำลังคนของประเทศไทยให้มี
คุณภำพในกำรประกอบอำชีพ และมีคุณภำพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นตำมนโยบำยของรัฐบำล 
          วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ต้ังอยู่บนทำงหลวงหมำยเลข 1173 เชียงรำย - เชียงของ กิโลเมตรท่ี 
30 เลขท่ี 132 หมู่ 3 ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 57350 โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
ชุมชนในพื้นท่ี ท่ีได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น จึ งได้มอบท่ีสำธำรณะ
ประโยชน์ จ ำนวน 38 ไร่ 3 งำน 56 ตำรำงวำ ให้กับกรมอำชีวศึกษำและชุมชนได้ร่วมกันมอบท่ีดินในกำร
ประกอบกำรเล้ียงชีพคืนให้ส ำนักงำน สปก. เพื่อให้ส ำนักงำน สปก. มอบให้กรมอำชีวศึกษำอีก 108 ไร่ 3 
งำน 7 ตำรำงวำ รวมเป็นพื้นท่ีท้ังหมด 147 ไร่ 63 ตำรำงวำ 
 
2.1.2 การจัดการศึกษา  
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 
     1.1  สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
     1.2  สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
     1.3  สำขำวิช่ำช่ำงก่อสร้ำง 
     1.4  สำขำงำนกำรบัญชี 
     1.5  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     1.6  สำขำอำหำรและโภชนำกำร 
 
 
 

mailto:info@wice.ac.th
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2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (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 
     3.3  ประเภทคหกรรม 
 
4. ระบบทวิศึกษา (ปวช.) 
     1.1  สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
     1.2  สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
     1.3  สำขำวิช่ำช่ำงก่อสร้ำง 
     1.4  สำขำงำนกำรบัญชี 
     1.5  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     1.6  สำขำอำหำรและโภชนำกำร 
 
 
2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา  
สภาพชุมชน 

ท่ีต้ังและอำณำเขต อ ำเภอเวียงเชียงรุ้งต้ังอยู่ทำงตอนกลำงค่อนไปทำงเหนือของจังหวัดเชียงรำย 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 

สถำนศึกษำต้ังอยู่ในเขต  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งก่อ มีหน่วยงำนรำชกำรใกล้เคียงคือ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลทุ่งก่อ  และแหล่งชุมชนหมู่ ท่ี 3 และ 14  มีสำธำรณูปโภคระบบ
ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต และกำรคมนำคม  มีควำมพร้อมส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
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สังคม 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องท่ีอ ำเภอเวียงเชียงรุ้งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก ่
- เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ครอบคลุมพื้นท่ีบำงส่วนของต ำบลทุ่งก่อและบำงส่วนของต ำบลดงมหำวัน 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งก่อ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทุ่งก่อ  
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลดงมหำวัน  
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำซำง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลป่ำซำง 
 
๒.๒ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  

 
 

. ๒.๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่  
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 73 17 322 412 
ปวช.2 65 3 373 441 
ปวช.3 52 4 146 202 

รวม ปวช. 190 24 841 1055 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 0 14 14 
ปวส.2 0 53 53 

รวม ปวส. 0 67 67 
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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 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 166 24 14.46 
ปวส.2 64 53 82.81 
รวม 230 77 33.48 

 
2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา  

ประเภท ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ (คน) 

สอนตรง
สาขา (คน) 

ผู้บริหำร/ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร/ผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำร/
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 3 3 - 

ข้ำรำชกำรครู/ครูเอกชนท่ีได้รับกำรบรรจุ/ผู้ท่ีได้รับกำรรับรอง 10 10 10 
ข้ำรำชกำรพลเรือน - - - 
พนักงำนรำชกำรครู 7 7 7 
พนักงำนรำชกำร(อื่น) 1 - - 
ครูพิเศษสอน 5 5 5 
เจ้ำหน้ำท่ี 7 - - 
บุคลำกรอื่น ๆ (รักกำรภำรโรง/ยำมรักษำกำร/พนักงำนขับรถ/ฯลฯ) 5 - - 

รวมครู 22 22 22 
รวมทั้งสิ้น 38 22 22 

 

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 1 0 1 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสำหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 
อุตสำหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 5 11 
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2.3.4 ด้านอาคารสถานที่  
ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 

อำคำรเรียน 4 
อำคำรปฏิบัติกำร 4 
อำคำรวิทยบริกำร / อำคำรห้องสมุด 0 
อำคำรอเนกประสงค์ 1 
อำคำรอื่น ๆ 3 

รวมทั้งสิ้น 12 
 
2.3.5 ด้านงบประมาณ  

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลำกร 7,565,275.20 
งบด ำเนินงำน 1,377,500.00 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 3,904,644.66 
งบรำยจ่ำยอื่น 1,230,000.00 

รวมทั้งสิ้น 14,077,419.86 
 
 
2.3.6 ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง  
๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ ์เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา  
ปรัชญา 
ทักษะเย่ียม เป่ียมคุณธรรม เลิศล้ ำวิทยำ พัฒนำสังคม 
 
อัตลักษณ ์
มีน้ ำใจ  ให้บริกำร 
 
เอกลักษณ ์
สร้ำงสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ 
 
๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
วิสัยทัศน์ 
 วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนทักษะวิชำชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพและเป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยี 
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8 พันธกิจ 

1. ผลิตก ำลังคนสำขำวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
2. ให้บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงด้ำนวิชำชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น 
3. เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่อำชีพ 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ 
 
เป้าประสงค์ 
1. เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น 
2. เพื่อเร่งรัดปรับปรุงมำตรฐำนของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
3. เพื่อเร่งรัดพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น 
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำสังคมชนบทในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนตำมหลักสูตรและด ำเนินกำรจัด ฝึกอบรม
วิชำชีพระยะส้ันแก่ประชำชนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนตลำดแรงงำน 
 
ยุทธศาสตร์ 
1. กำรรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ โดยใช้ควำมรู้เป็นฐำน 
4. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของรัฐ 
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำ 
6. กำรศึกษำและวิจัยเพื่อให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ 
7. กำรปลูกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้เกิดกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนำผู้เรียนด้ำนควำมรู้และทักษะวิชำชีพตำมหลักสูตรที่เหมำะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่่ี
เปล่ียนแปลง 
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ให้สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในงำนอำชีพได้ 
3. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรใช้ภำษำส่ือสำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีท่ีจ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและปฏิบัติงำนวิชำชีพได้
อย่ำงเหมำะสม 
5. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมในวิชำชีพ กำรมีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 
6. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ และทักษะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และหลักสูตรส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
7. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรหำงำนท ำ กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอิสระ 
8. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ท่ีสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำน พึงพอใจ 
9. ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
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10. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองตำมธรรมชำติและเต็ม
ตำมศักยภำพ 
11. จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมำะสมและเพียงพอในแต่ละสำขำวิชำ 
12. จัดสถำนท่ีเรียน สถำนท่ีฝึกปฏิบัติงำน สถำนท่ีศึกษำค้นคว้ำ ให้เหมำะสมกับสำขำวิชำ ท้ังในสถำนศึกษำ 
สถำนประกอบกำร และแหล่งกำรเรียนรู้อื่นๆ 
13. จัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
14. พัฒนำบุคลำกรทุกคนของสถำนศึกษำในงำนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
15. ระดมทรัพยำกรจำกท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำร่วมกันจัดกำรศึกษำท้ังในระบบและทวิภำคีอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
16. พัฒนำจัดท ำระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ 
     16.1. ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร และติดตำมผล 
     16.2 ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำปัญหำส่วนบุคคล และติดตำมอย่ำงใกล้ชิด 
17. สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีดีงำมในวิชำชีพรวมทั้งด้ำน
บุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ 
     17.1 จัดงำนทำงด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ ในแต่ละแผนกของทำงโรงเรียน 
     17.2 จัดกำรเข้ำค่ำยจริยธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษำและดูแลควำมประพฤติของนักเรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
     17.3 จัดกิจกรรมแข่งขันในด้ำนทักษะวิชำชีพในแต่ละแผนก 
18. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
     18.1 ท ำกิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ ำล ำธำรร่วมกับชุมชนและป่ำไม้ 
19. ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำชีพที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของชุมชน สังคม องค์กร ท้ังภำครัฐและเอกชน
เพื่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
20. เพิ่มกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรบริกำรวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนกำรบริกำร
วิชำชีพที่ก ำหนด 
21. กำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์งำนวิจัยและโครงงำนเพื่อสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
22. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรสร้ำงพัฒนำและเผยแพร่พัฒนำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำน
เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนชุมชน สังคมและประเทศชำติ 
24. กำรจัดกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงงำน เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
25. ผู้บริหำรใช้ภำวะผู้น ำและกำรมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรในกำรผสมผสำนควำมร่วมมือของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ และหน่วยงำน หรือบุคลำกรภำยนอกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
26. พัฒนำระบบกำรดูแลบุคลำกรของสถำนศึกษำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ 
27. พัฒนำระบบสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
28. สถำนศึกษำควรจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อ
สะอาด 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อ
สะอาด ทดสอบสมรรถนะภาพก าลังใจ 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อ
สะอาด กองดีเด่นลูกเสือชาย 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ผลงานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานร่วมโซล่า
เซลล์ เข้าสู้ระบบอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลงาน ประแจรีไซเคิล เข้าสู้ระบบอุตสาหกรรม ชนะเลิศ ภาค กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
ศูนย์บ่งเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
 
2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นำงสำวณรินทร์นำ   หน่อท้ำว 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร   มหำวรรณ 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

รำงวัลอื่น ๆ ภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

ปีการศึกษา 2562 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์  ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายดนัย เกี๋ยงแก้ว  ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายชนะ สีพะนามน้อย  ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์ ครูผู้สอนดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์  ครูผู้สอนดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวรวินท์นิภา วงษาฟ ู ครูจิตอาสา รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาดีเด่น 
นายธนาวัฒน์ ราชคม  สายสนับสนุนดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์ ศูนย์บ่มเพาะ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
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นายริน ยาวิชัย  ศูนย์บ่มเพาะ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว  ศูนย์บ่มเพาะ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว  ศูนย์บ่มเพาะ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นายกิตติพันธ์ ปันน้อย  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายริน ยาวิชัย  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายดนุพล มามูล  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายธิร์ปพน นันตัง  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายศิริกูล ไชยมงคล  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน์  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวรวินท์นิภา วงษาฟ ู ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวอังคณา เครือค า  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวพิราพร สุขวนิช  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายณัฐกิตต์ พาหมวด  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง  ส่ิงประดิษฐ์ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นายวราวุฒิ อุปฌาย์  องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน  องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว  องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวะ 

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน  รางวัลกีฬาอาชีวศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวณัฎฐชิตา สิทธิขันแก้ว  กีฬาอาชีวศึกษา รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2561 

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 2562 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายใส่ แซ่ยี่ ศูนย์บ่มเพาะ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นายณัชพล แก่นสาร ศูนย์บ่มเพาะ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นางสาวอรัญญา อรรถพลภูศิต องค์การมาตรฐาน
ดีเด่น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 

นางสาวจุฑามาศ อ่อนล้ิม องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นายใส่ แซ่ยี่ องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นางสาวแสงดาว เนตปันชัย องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นายสุทธิพงศ์ จ๋าจุ๋มป๋า องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นายจตุพล รอดแจ่ม องค์การมาตรฐานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวะ 
นายเจษฎาภรณ์ จะทะผา องค์การมาตรฐานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวะ 
นายเกรียงไกร งามทรัพย ์องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นางสาวแสง โพธิ์ทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ 
นาย วรรณะ ทองใบ กีฬาอาชีวศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวอรัญญา อรรถพลภูศิต กีฬาอาชีวศึกษา รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวแยะ แซ่ย่าง กีฬาอาชีวศึกษา รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
นางสาวปวีณา แซ่หาง กีฬาอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกอบด้วย  3  มำตรฐำน  9  
ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้  มี
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสำขำวิชำท่ีเรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะท่ีจ ำเป็นในอนำคต ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะท่ีดี  
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

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

สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อ กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  โดยควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

สถำนศึกษำมีครูท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำม
หลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัด
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กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
2.3 ด้านการบริหารจัดการ  

สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำ
ท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ  
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ  

สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและผู้เรียน รวมท้ังกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภำครัฐและภำคเอกชน  
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ใน
กำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

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



ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ด้ำนควำมรู้ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบท่ีหลำกหลำย เช่นกำรสอนรูปแบบ 
Active Learning กำรเรียนในสถำนประกอบกำร กำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง มีผลกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-Net) ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำมีงำนและศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้เรียนมีสมรรถนะทำงด้ำนทักษะฝีมือท่ีสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรได้สถำนศึกษำได้รับรำงวัลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับจังหวัด กำรแข่งขันโครงงำน
วิทยำศำสตร์เอสโซ่ระดับจังหวัด และกำรแข่งขันกีฬำอำชีวศึกษำ ระดับจังหวัด 
 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำร
พัฒนำคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถำนศึกษำ จัดให้มีระบบกำรดูแลผู้เรียนโดยกำรแต่งต้ังครูท่ีปรึกษำรับผิดชอบในกำรติดตำม
พฤติกรรมกำรเรียน คัดกรองนักเรียน นักศึกษำ และแก้ไขปัญหำผู้เรียน มีกำรจัด Home room ทุกวันหลัง
กิจกรรมหน้ำเสำธง มีกำรแนะแนวให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่นักเรียน นักศึกษำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ผู้ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำมีงำนท ำและศึกษำต่อ สถำนศึกษำได้ก ำหนดเป็นสถำนศึกษำคุณธรรมมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนผู้เรียนได้รับควำมรู้ มีควำมตระหนักในกำรเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
เป็นผู้ท่ีมีควำมอ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถำนศึกษำและตำมขนบธรรมเนียมปฏิบัติ
ของสังคม มีกำรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงบทบำทหน้ำท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบในกิจกรรมองค์กำร
วิชำชีพฯ กำรเคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติกิจกรรมชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์ในวำระโอกำส
อันส ำคัญ และจัดให้มีกิจกรรม ชมรมต่ำง ๆ ท่ีมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอำสำในกำร
ให้บริกำร และห่ำงไกลจำกส่ิงเสพติด 
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2) จุดเด่น 
   ผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ได้รับกำรฝึกสมรรถนะในวิชำชีพแต่ละสำขำวิชำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพจำกกำรปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำร นักเรียน นักศึกษำมีควำมมั่นใจในกำรท ำงำน 
โดยครูผู้สอนได้ให้ควำมเอำใจใส่และดูแลนักเรียน นักศึกษำอย่ำงท่ัวถึง ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะในวิชำชีพ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับอำชีวศึกษำจังหวัด อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ผู้เรียน
ส ำเร็จกำรศึกษำ มีงำนท ำ 
 
3) จุดที่ควรพัฒนา 
   กำรก ำหนดให้ครูผู้สอนวิชำชีพจัดท ำใบงำน ส่ือกำรสอน และวัดผลประเมินผลตำมสมรรถนะทุก
รำยวิชำ และจัดหำครุภัณฑ์พื้นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำชีพ ท่ีจะเป็นสมรรถนะพื้นฐำนของ
ผู้เรียนในกำรเช่ือมโยงไปสู่รำยวิชำชีพอื่น ๆ จัดหำครูผู้สอนให้เ่ยงพอต่อจ ำนวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น จัดอบรมด้ำน
วิชำกำรให้ครูผู้สอนให้มำกขึ้น 
   
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   สถำนศึกษำควร สนับสนุนให้ครูผู้สอนมุ่งผลิตส่ือกำรสอนท่ีทันสมัย และทันต่อเหตุกำรณ์มำใช้
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ และจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิชำกำรให้กับครูผู้สอน 
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้ำน
หลักสูตรอำชีวศึกษำ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถำนศึกษำได้ก ำหนดให้แต่ละสำขำวิชำชีพจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ให้ครบทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรสอน 
และจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคีในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และก ำหนดให้ครูผู้สอนจัดท ำ
แผนกำรฝึกร่วมกับสถำนประกอบกำร และขยำยกำรจัดหำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรรับนักศึกษำเข้ำฝึก
ประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำรท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน ก ำหนดแนวทำงให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรพัฒนำ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรในแต่ละสำขำวิชำชีพ จัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และก ำหนดให้กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ต้องมีกำรพัฒนำให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนำคต 
 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถำนศึกษำมีบุคลำกรท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในโอกำสต่ำง ๆ 
ของสถำนศึกษำ และกิจกรรมของสังคม ชุมชน สนับสนุนให้ครูได้พัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ ำนวิชำกำร
และวิชำชีพ โดยกำรอบรมพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ เน้นให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำย
รูปแบบ ในกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน มีกำรก ำหนดให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ 
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ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจัด
ประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริง 
 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถำนศึกษำได้บริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ
ของสถำนศึกษำได้อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
 
4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ มีกำรประชุม วำงแผน กำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ มีกำรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน กำร
ก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
อย่ำงดี ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำย ท ำกำรเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ในระบบทวิภำคี 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
   2) จุดเด่น 
   สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี ครูผู้สอนมีควำมเช่ียวชำญกำรสอนด้ำนวิชำชีพแต่ละสำขำวิชำ สถำนศึกษำบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของสถำนศึกษำได้อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ บุคลำกรครูมีควำมช ำนำญและเช่ียวชำญด้ำนกำร
สอนในแต่ละสำขำวิชำชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ
ผู้เรียนได้จัดส่งผลงำนเข้ำประกวด และกำรแข่งขันทักษะฝีมือในแต่ละสำขำวิชำชีพ ได้รับรำงวัลในระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัด 
 
   3) จุดที่ควรพัฒนา 
   สถำนศึกษำจัดอยู่ในกลุ่มสถำนศึกษำท่ีมีครูน้อยกว่ำเกณฑ์ แต่หำกพิจำรณำเป็นรำยสำขำวิชำ 
พบว่ำมีครูขำดแคลนไม่สัมพันธ์กับจ ำนวน นักเรียน นักศึกษำ และรำยวิชำท่ีสอน ท ำให้สถำนศึกษำไม่สำมำรถ
จะสร้ำงจุดแข็งในสำขำวิชำท่ีผู้เรียนสนใจให้ขยำยตัวเพิ่มได้ และกำรจัดหำสถำนประกอบกำรท่ีเป็นเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในแต่ละสำขำวิชำชีพให้ขยำยเพิ่มมำกขึ้นในแต่ละปี เพื่อรองรับกำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำนและฝึก
อำชีพ นั้น หำยำกเนื่องจำกสถำนท่ีต้ังวิทยำลัยห่ำงไกลจำกสถำนประกอบกำร 
   

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   ก ำหนดแนวทำงกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีกับสถำนประกอบกำร ในประเทศ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียน
ได้มีโอกำสฝึกอำชีพกับสถำนประกอบกำรท่ีมีควำมทันสมัยทำงด้ำนเทคโนโลยี พิจำรณำเกณฑ์สัดส่วนนักเรียน 
: ครู โดยพิจำรณำจำกเหตุผลควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำตำมควำมเหมำะสม 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำร
พัฒนำกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ตำมรำยกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถำนศึกษำได้ก ำหนดให้ครูผู้สอนจัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล ( Individual Plan) กำรจัดท ำ
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วมด ำเนินกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน ในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  มีกำรจัดท ำ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำชีพ บริกำรวิชำชีพสู่ชุมชนกำรจัดสอนวิชำชีพ
ระยะส้ัน กำรพัฒนำผู้เรียนและประชำชนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้เพื่อกำรมีงำนท ำ 
 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำร
พัฒนำกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ตำมรำยกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถำนศึกษำได้มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสำขำงำนวิชำ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ผลกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรก่อให้เกิดผลงำน ช้ินงำน ท่ีมีประโยชน์ สำมำรถน ำำไป
เผยแพร่ในระดับจังหวัด อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
 
   2) จุดเด่น 
   สถำนศึกษำมีบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอน และให้ควำมร่วมมือกับกำร
ท ำงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ นโยบำยของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท ำวิจัยในช้ันเรียน และสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรมส่ิงประดิษฐ์ 
   3) จุดที่ควรพัฒนา 
   สถำนศึกษำควรก ำหนดนโยบำยให้ครูผู้สอนวิชำชีพทุกแผนกวิชำจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และ
มีจ ำนวนช้ินงำนเพิ่มมำกขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ และก ำหนดให้มีกำรจัดท ำวิจัยให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ
ก ำหนดแนวทำงให้ครูผู้สอนได้จัดท ำวิจัยเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ จัดอบรมเรื่องกำรจัดท ำวิจัย
ให้กับครูผู้สอนอย่ำงต่อเนื่อง 
   4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรครูจัดท ำวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรสอนท่ีทันต่อกำรเปล่ียนแปลง 
และเหมำะสมกับผู้เรียนในยุคป๎จจุบัน และน ำเสนอผลกำรวิจัยในรูปแบบของกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร
เผยแพร่สู่สำธำรณชน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
 



ส่วนที ่5 
ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

ตามเกณฑ์การประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอาชีวศึกษา 
 

ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 3 มำตรฐำน ตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนี้ 

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนท่ี 1 ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 20 5 100 
1.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET) 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 112 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
115 

97.39 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินท่ี 1 ด้ำนควำมรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร
หรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 2 1 2 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 11 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 44.00 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินท่ี 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 1 2 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 87 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 91.58 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินท่ี 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 
 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนท่ี 2 ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็น
ระบบ 

2 1 2 

1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 5 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 20.00 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินท่ี 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปำนกลำง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำร
ปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

3 5 15 

2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 5 5 25 
2.4 กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 กำรพัฒนำตนเองและพฒันำวิชำชีพ 2 5 10 
2.6 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 77 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 90.59 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินท่ี 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

5 5 25 

3.2 อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง
ฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 2 4 8 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำน
ด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 63 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 96.92 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินท่ี 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนท่ี 3 ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

2 5 10 

1.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินท่ี 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 3 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 20.00 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินท่ี 2 ด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัย 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 89.36 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้ำนควำมรู้ 97.39 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 44 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 91.58 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 85.37 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 20 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 90.59 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 96.92 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 20 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 86.60 
ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 
ให้สถำนศึกษำน ำผลกำรประเมินและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ กำรศึกษำของสถำนศึกษำ มำ

ศึกษำ วิเครำะห์เพื่อก ำหนดแผนพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้อยู่ในระดับคุณภำพ “ยอดเย่ียม” รำยละเอียดดังนี้ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้ำนควำมรู้ 1. 1. โครงกำรควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรต่ำงประเทศในกำร

พัฒนำผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  
2. 2. โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
3. 3. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงตำมศำสตร์พระรำชำ  
4. 4. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ  
5. 5. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ  
6. 6. เตรียมวำมพร้อมผู้เรียนก่อนสอบ V – NET  
7. 7. เตรียมวำมพร้อมผู้เรียนก่อนสอบมำตรฐำนวิชำชีพ  
8. 8. เตรียมวำมพร้อมผู้เรียนกำรสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  
9. 9. เชิญวิทยำกรจำกภำยนอกให้ควำมรู้และทักษะวิชำกำร  

10. อบรมค่ำยภำษำต่ำงประเทศ 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 1. 1. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำชัพและวิชำพื้นฐำน  

2. 2. ทัศนศึกษำดูงำนแหละเรียนรู้  
3. 3. กำรแข่งขันกีฬำภำยใน “โครงกำรกีฬำสีขำว”ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562  
4. 4. กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ อำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
5. 5. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. 1. ตรวจสุขภำพและสำรเสพติดในปัสสำวะนักเรียนนักศึกษำ  
2. 2. กำรแข่งขันกีฬำภำยใน “โครงกำรกีฬำสีขำว”ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562  
3. 3. เข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่ 

ปีกำรศึกษำ 2562  
4. 4. กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ อำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
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5. 5. เลือกตั้งคณะกรรมกำร อวท. 2562  
6. 6. วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก  
7. 7. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

10. มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 1. 1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเช่ือมโยงระหว่ำง สพฐ. อำชีวศึกษำและ

อุดมศึกษำ  
2. 2. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของสถำน

ประกอบกำร 
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำ 

1. 1. สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
2. 2. ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ส่ิงประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้  
3. 3. เข้ำค่ำยลูกเสือและเดินทำงไกลประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 1. 1. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยงำนกำรสอน  
2. 2. โครงกำรนิเทศกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ  
3. 3. คู่มือนักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพเชียงรำยปีกำรศึกษำ 

2562  
4. 4. ปรับปรุงห้ององค์กำรวิชำชีพ  
5. 5. จัดท ำแผ่นผับประชำสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษำใหม่ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 1. 1. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำร่วมกับ

สถำบนัอุดมศึกษำในเขตจังหวัดเชียงรำย  
2. 2. โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร  
3. 3. โครงกำรควำมร่วมมือแลกเปล่ียนครูและนักศึกษำกับหน่วยงำน

ภำครัฐและเอกชนท้ังในประเทศ  
4. 4. ประชำสัมพันธ์และแนะแนวกำรศึกษำต่ออำชีพในโรงเรียน

มัธยมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563  
5. 5. กำรประชุมผู้ปกครอง นักเรียนช้ันปวช. และปวส.ทุกระดับช้ัน 

6. มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้

1. 1. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำร่วมกับ
สถำบันอุดมศึกษำในเขตจังหวัดเชียงรำย  

2. 2. โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร  
3. 3. โครงกำรควำมร่วมมือแลกเปล่ียนครูและนักศึกษำกับหน่วยงำน

ภำครัฐและเอกชนท้ังในและต่ำงประเทศ  
4. 4. กำรประชุมผู้ปกครอง นักเรียนช้ันปวช. และปวส.ทุกระดับช้ัน 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

1. 1. โครงกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัย  

2. 2. โครงกำรอบรมงำนวิจัยในช้ันเรียน  
3. 3. โครงกำรจัดแข่งขันผลงำน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
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