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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนแบบ Active Learning การเรียนในสถานประกอบการ การ

เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ในปการศึกษา 2562 สถานศึกษาไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรเอสโซระดับจังหวัด และการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค มี

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานเกณฑที่กำหนด ผูสำเร็จการศึกษามีงานและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีการ

จัดการสอนระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา มี

การพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและ

พัฒนากำลังคนรวมกัน และวิเคราะหหลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน มีการจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะของผูเรียนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และแผนการจัดการเรียนรูตองมีการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสถาน

ศึกษามีบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาที่เปดการเรียนการสอน ครูผูสอนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรมที่มุงพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมในโอกาสตาง ๆ ของสถาน

ศึกษา และกิจกรรมของสังคม ชุมชน ครูไดรับการพัฒนาสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการและวิชาชีพโดยการ

อบรมพัฒนาอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Plan) จัดกิจกรรม

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในแตละแผนกวิชา บุคลากรมีสวนรวมดำเนินการสรางความรวมมือกับบุคคล

ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ บริการวิชาชีพสูชุมชน การจัดสอนวิชาชีพระยะสั้น การพัฒนาผู

เรียนและประชาชนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือการมีงานทำ มีการจัดฝกอบรมทักษะดานภาษาใหแกครูผู

สอนและนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่องสม่ำเสมอมีการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล Big data ของสถาน

ศึกษาในรูปแบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการในงานตาง ๆ เชน งานการเงิน บัญชี พัสดุ งานทะเบียน 

งานวิชาการ ฯลฯ การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใชระบบออนไลนในการจัดสงขอมูลภายในสถานศึกษา 

จัดเก็บขอมูลในระบบ Cloud sourcing 

มีการใชระบบ ศธ ออนไลน ในป 2563 ในระบบงานทะเบียนและระบบการดูแลผูเรียน 
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1.2 จุดเดน 

มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยความรวมมือกับสถานประกอบการมาอยางตอเนื่องทุกป ครูผูสอนมี

ความเชี่ยวชาญการสอนดานวิชาชีพแตละสาขาวิชา สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ บุคลากรครูมีความชำนาญและเชี่ยวชาญดานการสอนในแตละสาขาวิชาชีพ ผูเรียนมี

สมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ผูเรียนไดจัดสงผลงาน เขาประกวด และการ

แขงขันทักษะฝมือในแตละสาขาวิชาชีพ ไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  บุคลากรใหความรวมมือกับการ

ทำงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของสถานศึกษา ครูผูสอนจัดทำวิจัยใน

ชั้นเรียน และจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ครูผูสอนและนักเรียน นักศึกษา เรียนรูภาษาอังกฤษและเขารับการฝก

อบรมตามโครงการท่ีสถานศึกษากำหนด บุคลากรสามารถใชทักษะดานภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเบื้องตน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนำ

มาใชในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง  

 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดทำใบงาน การสรางสื่อการสอนที่กระตุนใหผูเรียนตอบสนอง และการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะทุก

รายวิชา การจัดหาครุภัณฑพื้นฐานที่จ าเปนตอการเรียนการสอนในรายวิชาชีพที่จะเปนสมรรถนะพื้นฐานของผู

เรียนในการเชื่อมโยงไปสูรายวิชาชีพอื่น ๆ การจัดหาสถานประกอบการที่เปนเครือขายความรวมมือในแตละ

สาขาวิชาชีพใหขยายเพ่ิมมากข้ึนในแตละป เพ่ือรองรับการรับนักศึกษาเขาฝกงานและฝกอาชีพ เพิ่มจำนวนชิ้น

งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ

การสอนท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับผูเรียนในยุคป�จจุบัน จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรวมมือกับ

หนวยงานในตางประเทศ และสถานศึกษาควรจัดใหมีการปรับปรุงระบบความเร็วของอินเทอรเน็ตใหมีความ

เสถียร 

 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจัดใหนักเรียน นักศึกษา และครูผูสอน ไดรับการฝกงานกับหนวยงานการศึกษา

ในตางประเทศ 

ก าหนดแนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการในตางประเทศ เพื่อมุงใหผูเรียนไดมี

โอกาสฝกอาชีพกับสถานประกอบการที่มีความทันสมัยทางดานเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาควรพิจารณาเกณฑสัดสวนนักเรียน : ครู โดยพิจารณาจากเหตุผลความจ าเปนของสถานศึกษาตาม

ความเหมาะสม ควรจัดใหมีการทดสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลและควรมีการน า

โปรแกรมตาง ๆ ท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการใหครอบคลุมและท่ัวถึง

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
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วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุงไดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนครูผูสอนไดมีการ

พัฒนาในดานตาง ๆ ดังปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการประจำป 2563 บางสวน เนื่องจากติดโรคระบาท โควิท 19 

ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด รางวัลจากการแขงขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

ระดับจังหวัด จัดใหมีการบริการวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายใหแกชุมชน สังคม การออกสอนระยะสั้น  การ

ออกหนวย Fixit  Center ในเขตจังหวัดเชียงราย ผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการ

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุงไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองตอความ

ตองการของสถานประกอบการ โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา มุงเนนการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เพื่อใหโอกาสเยาวชนไดศึกษา

ในสายอาชีพ รวมถึงเยาวชนที่ดอยโอกาสในสังคมไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไดกำหนดใหจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะ

ท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ระบบทวิศึกษา) 

ในจังหวัดเชียงราย และสำเร็จการศึกษาแลวมีงานทำ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษาไดดำเนินการมา

อยางตอเนื่อง และวางแผนท่ีจะขยายโรงเรียนและสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นตามความตองการของผูเรียน

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

สืบเน่ืองจากการกำหนดนโยบายพัฒนาการศึกษา ของนายกรัฐมนตรีที่ไดใหความสำคัญตอแนวทางการขับ

เคลื่อนดานการศึกษา โดยมุงเนนบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อใหการพัฒนาดาน

การศึกษามีความตอเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด 4.0 กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ใหกับผูเรียนมีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูเรียนในสายอาชีพทั้งผูเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเขาสูเสนทางการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาได 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุงไดตระหนักถึงความจำเปนของการจัดการศึกษาสายอาชีพ ที่มุงผลิตและพัฒนา

กำลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ 

จึงไดจัดทำโครงการความรวมมือในการผลิตกำลังคนที่เชื่อมโยงกันในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน การจัดการศึกษาในรูปแบบดังกลาวจะเปนการผนึกกำลังของหนวยงานการศึกษาที่เชื่อมโยงกัน สราง

โอกาสทางเลือกในการศึกษาตอของผูเรียนสายอาชีพที่สอดคลองกับความตองการทางการศึกษาในแตละสาขา

วิชาชีพใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือสำหรับศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยงกันได 
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4.2 วัตถุประสงค 

4.2.1 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพปอนเขาสูตลาดแรงงาน 

4.2.2 เพ่ือหาแนวทางในการจัดการศึกษาในรูปแบบของความรวมมือสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี

คุณภาพ 

 

 

4.3 วิธีการดำเนินงาน 

1) จัดประชุมหารือแนวทางความรวมมือระหวางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง  สถานประกอบการ เรือนจำ 

โรงเรียนมัธยม 

2) กำหนดกรอบแนวทางดำเนินการความรวมมือโดยจัดทำรางขอตกลงความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ทวิศึกษารวมกัน 

3) นำเสนอหนวยงานตนสังกัดรับทราบขอมูล 

4) ดำเนินการตามขอตกลงความรวมมือ และประสานหาสถานประกอบการเครือขาย 

5) วางแผนการรับนักศึกษาเขาศึกษา 

6) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา 

 

4.4 ผลการดำเนินงาน 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง และโรงเรียนมัธยม สถานประกอบการ ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา และเริ่มดำเนินการตอเนื่องมาตั้งแตปการ

ศึกษา 2562 

 

4.5 ประโยชนที่ไดรับ 

1) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุงมีเครือขายในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยางหลากหลาย 

2) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง มีจำนวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้น สอดคลองกับ

นโยบายการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

3) นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู ทักษะจากการเรียนรวมกันระหวางบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียง

รุง บุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา และสมรรถนะอาชีพจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกอาชีพ
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง 132 หมู 3 ตำบลทุงกอ  อำเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย  57350

  โทรศัพท 053953392  โทรสาร 053953474

  E-mail info@wice.ac.th  Website www.wice.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

   วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง เปนสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 โดยเห็นควรใหขยายการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางยิ่งขึ้น  สอดคลองเพียงพอกับ

ความตองการของประชาชนในชนบทและตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่น  รวมทั้งกาวทันการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศจึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น  เพื่อ

จัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลนซึ่งเปนความตองการของทองถิ่นรวมทั้งของ

ประเทศอันจะเปนการเสริมสรางและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยใหมีคุณภาพในการประกอบอาชีพและมี

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล 

 

          วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 1173 เชียงราย - เชียงของ กิโลเมตรที่ 30 

หมู 3 ตำบลทุงกอ อำเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 57210 โดยไดรับความรวมมือจากชุมชนในพื้นที่ ที่ได

ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและประโยชนที่จะเกิดขึ้น จึงไดมอบที่สาธารณะประโยชน จำนวน 38 ไร 3 

งาน 56 ตารางวา ใหกับกรมอาชีวศึกษาและชุมชนไดรวมกันมอบที่ดินในการประกอบการเลี้ยงชีพคืนใหสำนักงาน 

สปก. เพื่อใหสำนักงาน สปก. มอบใหกรมอาชีวศึกษาอีก 108 ไร 3 งาน 7 ตารางวา รวมเปนพื้นที่ทั้งหมด 147 ไร 

63 ตารางวา

  การจัดการศึกษา

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 

     1.1  สาขาวิชาชางยนต 

     1.2  สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง 
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     1.3  สาขาวิชาชางกอสราง 

     1.4  สาขางานการบัญชี 

     1.5  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

     1.6  สาขาอาหารและโภชนาการ 

2. หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 

     2.1  สาขาเทคนิคยานยนต 

     2.2  สาขาไฟฟากำลัง 

     2.3  สาขางานกอสราง 

     2.4  สาขางานบัญชี 

     2.5  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

     2.6  สาขาอาหารและโภฃนาการ 

3. หลักสูตรระยะสั้น 

     3.1  ประเภทอุตสาหกรรม 

     3.2  ประเภทพาณิชยกรรม 

     3.3  ประเภทคหกรรม

  สภาพชุมชน

  ที่ตั้งและอาณาเขต 

อำเภอเวียงเชียงรุงตั้งอยูทางตอนกลางคอนไปทางเหนือของจังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครอง

ขางเคียง ดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดตอกับอำเภอดอยหลวง 

- ทิศตะวันออก ติดตอกับอำเภอเชียงของ 

- ทิศใต ติดตอกับอำเภอพญาเม็งรายและอำเภอเวียงชัย 

- ทิศตะวันตก ติดตอกับอำเภอเมืองเชียงราย 

 

1.4 การปกครองสวนภูมิภาค 

อำเภอเวียงเชียงรุงแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 3 ตำบล 43 หมูบาน ไดแก 

 1. ตำบลทุงกอ  มีหมูบานจำนวน  15 หมูบาน 

 2. ตำบลดงมหาวัน         มีหมูบานจำนวน  12 หมูบาน 

        3. ตำบลปาซาง  มีหมูบานจำนวน  16 หมูบาน 

  สภาพเศรษฐกิจ
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  สถานศึกษาตั้งอยูในเขต  องคการบริหารสวนตำบลทุงกอ มีหนวยงานราชการใกลเคียงคือโรงพยาบาลสง

เสริมสุขภาพประจำตำบลทุงกอ  และแหลงชุมชนหมูที่ 3 และ 14  มีสาธารณูปโภคระบบไฟฟา น้ำประปา 

โทรศัพท  อินเทอรเน็ต และการคมนาคม  มีความพรอมสำหรับการบริหารจัดการศึกษา ประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

  สภาพสังคม

  การปกครองสวนทองถ่ิน 

ทองท่ีอำเภอเวียงเชียงรุงประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 แหง ไดแก 

- เทศบาลตำบลบานเหลา ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของตำบลทุงกอและบางสวนของตำบลดงมหาวัน 

- องคการบริหารสวนตำบลทุงกอ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลทุงกอ  

- องคการบริหารสวนตำบลดงมหาวัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมหาวัน  

- องคการบริหารสวนตำบลปาซาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปาซางทั้งตำบล 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 202 27 217 446
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ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.2 76 5 278 359

ปวช.3 65 2 290 357

รวม ปวช. 343 34 785 1162

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 98 98

ปวส.2 0 12 12

รวม ปวส. 0 110 110

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 166 24 14.46

ปวส.2 64 53 82.81

รวม 230 77 33.48

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 150 28 18.67

ปวส.2 14 11 78.57

รวม 164 39 23.78

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
3 3 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 10 10 10
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 6 6 6

พนักงานราชการ(อื่น) 2 - -

ครูพิเศษสอน 6 6 6

เจาหนาที่ 6 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
6 - -

รวม ครู 22 22 22

รวมทั้งสิ้น 39 22 22

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 3 3 6

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 1 0 1

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 6 5 11

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 3

อาคารปฏิบัติการ 3

อาคารวิทยบริการ 0

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 3

รวมทั้งสิ้น 10

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 2196320.00

งบดำเนินงาน 3479800.00

งบลงทุน 0.00

งบเงินอุดหนุน 5683970.00

งบรายจายอื่น 7626750.00

รวมทั้งสิ้น 18986840.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ทักษะเยี่ยม   เปยมคุณธรรม    เลิศล้ำวิทยา   พัฒนาสังคม

  อัตลักษณ

  มีน้ำใจ  ใหบริการ

  เอกลักษณ

  สรางสรรคสิ่งประดิษฐ

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน
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  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง เปนแหลงเรียนรูดานทักษะวิชาชีพ สงเสริมภูมิปญญาชาวบาน สรางงาน 

สรางอาชีพและเปนผูน าทางดานเทคโนโลย

  พันธกิจ

  1. ผลิตก าลังคนสาขาวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2. ใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางดานวิชาชีพแกชุมชนทองถ่ิน 

3. เปนแหลงรวบรวมและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูอาชีพ 

4. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค 

  เปาประสงค

  1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือเรงรัดปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือเรงรัดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น 

4. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสังคมชนบทในการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรและดำเนินการจัดฝกอบรมวิชาชีพ

ระยะสั้นแกประชาชนเพ่ือตอบสนองความตองการทางดานตลาดแรงงาน 

  ยุทธศาสตร

  1. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรูตลอดชีวิต  

2. กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  

3. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ โดยใชควำมรูเปนฐำน 

4. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของรัฐ  

5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำ  

6. กำรศึกษำและวิจัยเพ่ือใหบริกำรรักษำพยำบำลและสงเสริมสุขภำพ  

7. กำรปลูกจิตส้ำนึกและกระตุนใหเกิดกำรท้ำนุบ้ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

  กลยุทธ

  1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาวิชาชีพ โดยมีกลยุทธดังนี้ 

     1.1 พัฒนาผูเรียนใหความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลงไป 

     1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนำมาประยุกต

ใชในงานอาชีพได 

     1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

     1.4 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จำเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได

อยางเหมาะสม 
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     1.5 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย

สัมพันธที่ดี 

     1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสำหรับผูสำเร็จการศึกษา 

     1.7 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทำ การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 

     1.8 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ 

2. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีกลยุทธดังนี้ 

     2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงาน 

     2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ 

     2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 

     2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา 

สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ 

     2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอ้ือตอการเรียนรู  

     2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีกลยุทธดังนี้ 

     3.1 พัฒนาจัดทำระบบการดูแลใหคำปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

          3.1.1 ดำเนินการใหคำปรึกษาดานวิชาการ และติดตามผล 

          3.1.2 ดำเนินการใหคำปรึกษาสานปญหาสวนบุคคล และติดตามอยางใกลชิด 

     3.2 สนับสนุนจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดาน

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

          3.2.1 จัดงานทางดานวิชาการตางๆ ในแตละแผนกของทางโรงเรียน 

          3.2.2 จัดการเขาคายจริยธรรม คุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษาและดูแลความประพฤติของนักเรียนอยาง

สม่ำเสมอ 

          3.2.3 จัดกิจกรรมแขงขันในดานทักษะวิชาชีพในแตละแผนก 

     3.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศิลป

วัฒนธรรม 

          3.3.1 ทำกิจกรรมอนุรักษตนน้ำลำธารรวมกับชุมชนและปาไม 

4. ดานบริการวิชาชีพสูสังคมโดยมีกลยุทธ ดังนี้ 
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     4.1 สงเสริมการบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ

การพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 

     4.2 เพ่ิมการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพ

ท่ีกำหนด 

5. การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

     5.1 การสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานเพื่อสามารถนำ

ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

     5.2 การจัดสรรงบประมาณในการสรางพัฒนาและเผยแพรพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน

เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

     5.3 การจัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อนำ

ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

6. ภาวะผูนำและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

     6.1 ผูบริหารใชภาวะผูนำและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถาน

ศึกษา และหนวยงาน หรือบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

     6.2 พัฒนาระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

     6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

หนวยองคการมาตรฐานดีเดน ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

ศูนยบงเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

โครงการชีววิถี
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยประสานงานโครงการชีววิถึเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน ภาคเหนือ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค อาชีวศึกษาระดับ ภาคเหนือ
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ ชื่อ อัจฉริยะ

ตีนดอย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 3 สิ่งประดิษฐ ชื่อ สียอมไม

จากกากกาแฟ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 3 สิ่งประดิษฐ ชื่อ อางลาง

มือปองกันโควิท 19

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 4 สิ่งประดิษฐ ชื่อกลองเก็บ

พลังงาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐนนท ภูอริยพงศ 

ผูบริหารดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายดนัย เกี๋ยงแกว 

ผูบริหารดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายชนะ สีพะนามนอย 

ผูบริหารดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

วาท่ีรอยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ 

ครูผูสอนดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายชัยณรงค แสนมหายักษ 

ครูผูสอนดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวรวินทนิภา วงษาฟู 

ครูจิตอาสา
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาดีเดน

นายธนาวัฒน ราชคม 

สายสนับสนุนดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

วาท่ีรอยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ 

ศูนยบมเพาะ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายริน ยาวิชัย 

ศูนยบมเพาะ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นางสาวพัชราภรณ สิงหแกว 

ศูนยบมเพาะ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นางสาวนรินทรณา หนอทาว 

ศูนยบมเพาะ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นายกิตติพันธ ปนนอย 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายริน ยาวิชัย 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายดนุพล มามูล 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายธิรปพน นันตัง 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายศิริกูล ไชยมงคล 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายชัยณรงค แสนมหายักษ 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวรวินทนิภา วงษาฟู 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวอังคณา เครือคำ 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิราพร สุขวนิช 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวเจนจิรา ดวงอาย 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายรุงวิกรัย ปาเรียน 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายณัฐกิตต พาหมวด 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวนรินทรณา หนอทา 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวกรรณิการ เคาหมอง 

สิ่งประดิษฐ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายวราวุฒิ อุปฌาย 

องคการมาตรฐานดีเดน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นายรุงวิกรัย ปาเรียน 

องคการมาตรฐานดีเดน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแกว 

องคการมาตรฐานดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวะ

นายรุงวิกรัย ปาเรียน 

รางวัลกีฬาอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวณัฎฐชิตา สิทธิขันแกว 

กีฬาอาชีวศึกษา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

วาท่ีรอยตรีหญิงวิไรพร มหาวรรณ 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายรุงวิกรัย ปาเรียน 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายริน ยาวิชัย 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวพัชราภรณ สิงหแกว 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

วาท่ีรอยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายดนุพล มามูล 

แขงขันทักษะงานจักรยานยนต
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายธิรปพน นันตัง 

แขงขันทักษะงานจักรยานยนต
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายริน ยาวิชัย 

แขงขันทักษะเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายชาญชัย แกวเถิน 

แขงขันทักษะเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายกิตติพันธ ปนนอย 

แขงขันทักษะเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายชัยณรงค แสนมหายักษ 

แขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายศิริกูล ไชยมงคล 

แขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายพุทธิพัชร ธนพัทรปญญา 

แขงขันทักษะงานไมเครื่องเรือน
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวพิราพร สุขวนิช 

แขงขันทักษะงานไมเครื่องเรือน
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายรุงวิกรัย ปาเรียน 

แขงขันทักษะงานฝกฝมือ
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวเจนจิรา ดวงอาย 

แขงขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวสองศรี มาเยอะ 

แขงขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายณัฐกิตติ์ พาหมวด 

แขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายใส แซยี่ 

ศูนยบมเพาะ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นายณัชพล แกนสาร 

ศูนยบมเพาะ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นางสาวอรัญญา อรรถพลภูศิต 

องคการมาตรฐานดีเดน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นางสาวจุฑามาศ ออนลิ้ม 

องคการมาตรฐานดีเดน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นายใส แซยี่ 

องคการมาตรฐานดีเดน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นางสาวแสงดาว เนตปนชัย 

องคการมาตรฐานดีเดน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นายสุทธิพงศ จาจุมปา 

องคการมาตรฐานดีเดน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นายจตุพล รอดแจม 

องคการมาตรฐานดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวะ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเจษฎาภรณ จะทะผา 

องคการมาตรฐานดีเดน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวะ

นายเกรียงไกร งามทรัพย 

องคการมาตรฐานดีเดน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นางสาวแสง โพธิ์ทอง 

องคการมาตรฐานดีเดน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวะ

นาย วรรณะ ทองใบ 

กีฬาอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวอรัญญา อรรถพลภูศิต 

กีฬาอาชีวศึกษา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวแยะ แซยาง 

กีฬาอาชีวศึกษา
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวปวีณา แซหาง 

กีฬาอาชีวศึกษา
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายใส แซยี่ 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายณัฐพล แกนสาร 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นางสาวจุฑามาศ ออนยิ้ม 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายพิชิตพล ไชยนาค 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นางสาวกรนภา กันทำ 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะ 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายณัชฐา จันทาพูน 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นางสาวสายสุดา จินดารัตน 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นางสาวอรัญญา อรรถพลภูษิต 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายกองพล เปยงเหล 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายศุภโชค ปงเมฆ 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นางสาวธิดา แสงวานิช 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายอาเบ ลีจา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานจักรยานยนต

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายเจษฎาภรณ จะทะผา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานจักรยานยนต

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายณัชพล แกนสาร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายอดิชาติ นามวงษา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายชยพล ภูดวง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายบวชวัชร แสงตารัตน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวาริน แซยี่ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานไมเครื่องเรือน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายสมชาย แซจูง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานไมเครื่องเรือน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายพิทยา ศรีพรม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานไมเครื่องเรือน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายวิษณุ บุรินรัมย 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานฝกฝมือ

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นางสาวอรัชพร วิชัยวงษ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายกองภพ เบียแหล 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายณัฐวุฒิ ภูแข 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายบูรพา กอนทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส(E-

Commerce)

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นายสุวิทย แซจาว 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส(E-

Commerce)

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน

ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาไดจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เชนการสอนรูปแบบ 

Active Learning การเรียนในสถานประกอบการ การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง มีผลการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานเกณฑที่กำหนด เนื่องจากผลกระทบ Covid 19 ทำใหยกเลิกผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net)  ผูสำเร็จการศึกษามีงานและ

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนมีสมรรถนะทางดานทักษะฝมือท่ีสามารถนำความรู ทักษะ ไปประยุกตใชในการเปนผู

ประกอบการได สถานศึกษาไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด สถานศึกษาได

รับรางวัลการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด  สถานศึกษาไดรับรางวัลศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด  และการแขงขันกีฬา ระดับจังหวัด

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษา จัดใหมีระบบการดูแลผูเรียนโดยการแตงตั้งครูที่ปรึกษารับผิดชอบในการติดตาม

พฤติกรรมการเรียน คัดกรองนักเรียน นักศึกษา และแกไขปญหาผูเรียน มีการจัด Home 

room ทุกวันหลังกิจกรรมหนาเสาธง มีการแนะแนวใหคำแนะนำปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา
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อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ ผูผูสำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาตอ สถานศึกษาไดกำหนดเปน

สถานศึกษาคุณธรรมมีการจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนผูเรียนไดรับความรู มีความตระหนักใน

การเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาเปนผูที่มีความออนนอม ถอมตน 

ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของสถานศึกษาและตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม มีการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงบทบาทหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบในกิจกรรมองคการวิชา

ชีพฯ การเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น ปฏิบัติกิจกรรมชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยใน

วาระโอกาสอันสำคัญ และจัดใหมีกิจกรรม ชมรมตาง ๆ ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม จิตอาสาในการใหบริการ และหางไกลจากสิ่งเสพติด

  2) จุดเดน

  ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดรับการฝกสมรรถนะในวิชาชีพแตละสาขา

วิชาอยางมีประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการทำงาน 

โดยครูผูสอนไดใหความเอาใจใสและดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางทั่วถึง ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะในวิชาชีพสงผล

ใหผูเรียนไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด อยางตอเนื่อง สถานศึกษาไดรับรางวัล

การแขงขันกีฬา ระดับจังหวัด อยางตอเนื่อง ทำใหผูเรียนสำเร็จการศึกษา มีงานทำ  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิต

อาสาในการใหบริการ และหางไกลจากสิ่งเสพติด

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  การกำหนดใหครูผูสอนวิชาชีพจัดทำใบงาน สื่อการสอน และวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะ

ทุกรายวิชา และจัดหาครุภัณฑพื้นฐานท่ีจำเปนตอการเรียนการสอนในรายวิชาชีพ ที่จะเปนสมรรถนะพื้นฐานของผู

เรียนในการเชื่อมโยงไปสูรายวิชาชีพอื่น ๆ จัดหาครูผูสอนใหเพียงพอตอจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จัดอบรมดาน

วิชาการใหครูผูสอนใหมากขึ้น สงเสริมเรื่องนวัตกรรมใหมากขึ้น

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สถานศึกษาควร สนับสนุนใหครูผูสอนมุงผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย และทันตอเหตุการณมาใช

สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ และจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิชาการใหกับครูผูสอน

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาไดกำหนดใหแตละสาขาวิชาชีพจัดทำแผนการเรียนรูใหครบทุกรายวิชาที่ทำการ

สอน และจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)  และกำหนดใหครูผูสอนจัดทำแผนการฝกรวมกับสถาน

ประกอบการ และขยายการจัดหาเครือขายความรวมมือในการรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณ

ในสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กำหนดแนวทางใหครูผูสอนดำเนินการพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในแตละสาขาวิชาชีพ จัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะของผูเรียนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ศาสตรพระ

ราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดใหการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

ตองมีการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษา ครูผูสอนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงเสริม

สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรมที่มุงพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม

ในโอกาสตาง ๆ ของสถานศึกษา และกิจกรรมของสังคม ชุมชน สนับสนุนใหครูไดพัฒนาสราง

ความเขมแข็งทางดานวิชาการและวิชาชีพ โดยการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เนนให

มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ในการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน มีการ

กำหนดใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจัดประเมินผลการ

เรียนตามสภาพจริง

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาไดบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียนหอง

ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ

งบประมาณของสถานศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์
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สถานศึกษาไดดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา มีการประชุม วางแผน การดำเนินกิจกรรมโครงการตาง ๆ อยางเปนระบบ มี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงาน การกำหนดนโยบายตาง ๆ ไดรับความรวมมือจากคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของเปนอยางดี สงผลใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวง

ตามเปาหมาย ทำการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบทวิภาคี 

100 เปอรเซนต

  2) จุดเดน

  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยความรวมมือกับสถานประกอบการมาอยาง

ตอเน่ืองทุกป ครูผูสอนมีความเชี่ยวชาญการสอนดานวิชาชีพแตละสาขาวิชา สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากร

ของสถานศึกษาไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ บุคลากรครูมีความชำนาญและเชี่ยวชาญดานการสอนในแตละ

สาขาวิชาชีพ สงผลใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาผูเรียนไดจัดสงผลงาน

เขาประกวด และการแขงขันทักษะฝมือในแตละสาขาวิชาชีพ ไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  สถานศึกษาจัดอยูในกลุมสถานศึกษาที่มีครูนอยกวาเกณฑ แตหากพิจารณาเปนรายสาขาวิชา 

พบวามีครูขาดแคลนไมสัมพันธกับจำนวน นักเรียน นักศึกษา และรายวิชาที่สอน ทำใหสถานศึกษาไมสามารถจะ

สรางจุดแข็งในสาขาวิชาท่ีผูเรียนสนใจใหขยายตัวเพ่ิมได และการจัดหาสถานประกอบการที่เปนเครือขายความรวม

มือในแตละสาขาวิชาชีพใหขยายเพิ่มมากขึ้นในแตละป เพื่อรองรับการรับนักศึกษาเขาฝกงานและฝกอาชีพ นั้น หา

ยากเนื่องจากสถานท่ีตั้งวิทยาลัยหางไกลจากสถานประกอบการ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  กำหนดแนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ ในประเทศ เพื่อมุงใหผู

เรียนไดมีโอกาสฝกอาชีพกับสถานประกอบการที่มีความทันสมัยทางดานเทคโนโลยี พิจารณาเกณฑสัดสวนนักเรียน : 

ครู โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเปนของสถานศึกษาตามความเหมาะสม

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์



13/8/2564 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0263 30/38

สถานศึกษาไดกำหนดใหครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Plan) การ

จัดทำชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ กำหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ดำเนินการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยที่

เกี่ยวของกับวิชาชีพ บริการวิชาชีพสูชุมชน 

การจัดสอนวิชาชีพระยะสั้น การพัฒนาผูเรียนและประชาชนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรูเพื่อ

การมีงานทำ

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

สถานศึกษาไดมีการสงเสริม สนับสนุนใหทุกสาขางานวิชา มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการกอใหเกิดผลงาน ชิ้นงาน ที่มีประโยชน 

สามารถนำไปเผยแพรในระดับจังหวัด อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ

  2) จุดเดน

  สถานศึกษามีบุคลากรที่มีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญในการสอน และใหความรวมมือกับ

การทำงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของสถานศึกษา สถานศึกษาสงเสริม 

สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรมสิ่งประดิษฐ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  สถานศึกษาควรกำหนดนโยบายใหครูผูสอนวิชาชีพทุกแผนกวิชาจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

และมีจำนวนชิ้นงานเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา และกำหนดใหมีการจัดทำวิจัยใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา

กำหนดแนวทางใหครูผูสอนไดจัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ จัดอบรมเรื่องการจัดทำวิจัยใหกับ

ครูผูสอนอยางตอเน่ือง

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรครูจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่ทันตอการ

เปล่ียนแปลง และเหมาะสมกับผูเรียนในยุคปจจุบัน และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการเขียนบทความทาง

วิชาการเผยแพรสูสาธารณชน เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 100 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4

ผลรวมคะแนนท่ีได 13

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 52.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 1 2

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 4 8

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 89.47

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 2 4

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 7

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 28.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 2 6
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 4 20

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 3 6

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 59

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 69.41

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 4 8

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 61

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 93.85

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 2 4

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 39

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 86.67

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได 3

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 20.00



13/8/2564 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0263 35/38

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 90

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 52

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 89.47

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 76.59

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 28

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 69.41

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 93.85

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 70

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 86.67

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 20

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 81.86

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. 1. โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการตางประเทศในการ

พัฒนาผูเรียนสูยุคไทยแลนด 4.0 2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่

พึงประสงคของผูเรียน 3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร

พระราชา 4. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 5.

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 6. เตรียมวาม

พรอมผูเรียนกอนสอบ V – NET 7. เตรียมวามพรอมผูเรียนกอน

สอบมาตรฐานวิชาชีพ 8. เตรียมวามพรอมผูเรียนการสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน 9. เชิญวิทยากรจากภายนอกใหความรูและ

ทักษะวิชาการ

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. 1. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชัพและวิชาพื้นฐาน 2. ทัศนศึกษาดู

งานแหละเรียนรู 3. การแขงขันกีฬาภายใน “โครงการกีฬาสี

ขาว”ประจำาปการศึกษา 2563 4. การแขงขันกีฬานักเรียน

นักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปการศึกษา 2563

5. ป�จฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2563

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. 1. ตรวจสุขภาพและสารเสพติดในป�สสาวะนักเรียนนักศึกษา 2.

การแขงขันกีฬาภายใน “โครงการกีฬาสีขาว”ประจำาปการศึกษา

2563 3. เขาคายคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน

นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 4. การแขงขันกีฬานักเรียน

นักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปการศึกษา 2563

5. เลือกตั้งคณะกรรมการ อวท. 2563 6. วันตอตานยาเสพติด

โลก 7. ป�จฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2563

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงระหวาง สพฐ.อาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของ

สถานประกอบการ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2.

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐวัสดุเหลือใช 3. เขา

คายลูกเสือและเดินทางไกลประจำปการศึกษา 2563

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานการสอน 2.

โครงการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา 3. คูมือนักเรียน

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายปการศึกษา 2563 4.

ปรับปรุงหององคการวิชาชีพ 5. จัดทำแผนผับประชาสัมพันธรับ

สมัครนักเรียนนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. 1. โครงการความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษารวมกับสถาบัน

อุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงราย 2. โครงการจัดการเรียนการสอน

ทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ 3. โครงการความรวมมือแลก

เปลี่ยนครูและนักศึกษากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศ 4. ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาตออาชีพใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2564 5. การประชุมผูปกครอง

นักเรียนชั้นปวช. และปวส.ทุกระดับชั้น

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. 1. โครงการความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษารวมกับสถาบัน

อุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงราย 2. โครงการจัดการเรียนการสอน

ทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ 3. โครงการความรวมมือแลก

เปลี่ยนครูและนักศึกษากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศ 4. การประชุมผูปกครอง นักเรียนชั้นปวช. และ

ปวส.ทุกระดับชั้น

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. 1. โครงการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน

วิจัย 2. โครงการอบรมงานวิจัยในชั้นเรียน 3. โครงการจัดแขงขัน

ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ


