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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 ครูผู ้สอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนแบบ Active Learning การเรียนในสถาน
ประกอบการ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับจังหวัด มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ผู้สำเร็จการศึกษามีงานและศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการจัดการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา) ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกัน และวิ เคราะห์หลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสถานศึกษามีบุคลากร ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาที่เปิดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในโอกาสต่าง ๆ ของสถานศึกษา และกิจกรรมของสังคม ชุมชน ครูได้รับการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพโดยการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (Individual Plan) จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละแผนกวิชา บุคลากร
มีส่วนร่วมดำเนินการสร้างความร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ บริการวิชาชีพ
สู่ชุมชน การจัดสอนวิชาชีพระยะสั้น การพัฒนาผู้เรียนและประชาชนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือการมี
งานทำ มีการจัดฝึกอบรมทักษะด้านภาษาให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีการ
จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Big data ของสถานศึกษาในรูปแบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการใน
งานต่าง ๆ เช่น งานการเงิน บัญชี พัสดุ งานทะเบียน งานวิชาการ ฯลฯ การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ใช้ระบบออนไลน์ในการจัดส่งข้อมูลภายในสถานศึกษา มีการใช้ระบบ ศธ ออนไลน์ ในปี 2564 ในระบบงาน
ทะเบียนและระบบการดูแลผู้เรียน 
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1.2 จุดเด่น 
  มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่องทุก
ปี ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญการสอนด้านวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ บุคลากรครูมีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการสอนในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ผู้เรียนได้จัดส่งผลงาน 
เข้าประกวด และการแข่งขันทักษะฝีมือในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
บุคลากรให้ความร่วมมือกับการทำงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษา 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการที่สถานศึกษากำหนด ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนำมาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง  
 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 การจัดทำใบงาน การสร้างสื่อการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนอง และการวัดผลประเมินผลตาม
สมรรถนะทุกรายวิชา การจัดหาครุภัณฑ์พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีพที่จะเป็นสมรรถนะ
พื้นฐานของผู้เรียนในการเชื่อมโยงไปสู่รายวิชาชีพอื่น ๆ การจัดหาสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย ความ
ร่วมมือในแต่ละสาขาวิชาชีพให้ขยายเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี เพ่ือรองรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ 
เพิ่มจำนวนชิ้นงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จัดทำวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ควรจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ และสถานศึกษาควรจัดให้มีการปรับปรุงระบบความเร็ว
ของอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรและครอบคลุมทั้งสถานศึกษา 
 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 จัดให้นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ได้รับการฝึกงานกับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
กำหนดแนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการในต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสฝึกอาชีพกับสถานประกอบการที่มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาควรพิจารณาเกณฑ์สัดส่วนนักเรียน : ครู โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นของสถานศึกษาตาม
ความเหมาะสม ควรจัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลและควรมีการนำ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียน
ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 บางส่วน เนื่องจากติดโรค
ระบาด โควิท 19 ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด รางวัลจากการแข่งขัน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จัดให้มีการบริการวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้แก่ชุมชน สังคม การ
ออกสอนระยะสั้น  การออกหน่วย Fixit  Center ในเขตจังหวัดเชียงราย ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
เพ่ือให้โอกาสเยาวชนได้ศึกษาในสายอาชีพ รวมถึงเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสาย
อาชีพอย่างทั่วถึง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคีเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และสำเร็จการศึกษาแล้วมีงาน
ทำ วางแผนที่จะขยายโรงเรียนและสาขาวิชาเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของผู้เรียน 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 สืบเนื่องจากการกำหนดนโยบายพัฒนาการศึกษา ของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญต่อแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อให้
การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื ่องและเกิดความยั ่งยืนในระยะยาว รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชี ยงรุ้งได้ตระหนักถึงความ
จำเป็นของการจัดการศึกษาสายอาชีพ ที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือในการผลิต
กำลังคนที่เชื่อมโยงกันในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาในรูปแบบ
ดังกล่าวจะเป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานการศึกษาที่เชื่อมโยงกัน สร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อของ
ผู้เรียนสายอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือสำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ 
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4.2 วัตถุประสงค์ 
4.2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
4.2.2 เพ่ือหาแนวทางในการจัดการศึกษาในรูปแบบของความร่วมมือสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี
คุณภาพ 
 
4.3 วิธีการดำเนินงาน 
 1) จ ัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเวียงเช ียงรุ ้ง  สถาน
ประกอบการ เรือนจำ โรงเรียนมัธยม 
 2) กำหนดกรอบแนวทางดำเนินการความร่วมมือโดยจัดทำร่างข้อตกลงความร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษาร่วมกัน 
 3) นำเสนอหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบข้อมูล 
 4) ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ และประสานหาสถานประกอบการเครือข่าย 
 5) วางแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา 
 6) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา 
 
4.4 ผลการดำเนินงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และโรงเรียนมัธยม สถานประกอบการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ระบบทวิศึ กษา และเริ่มดำเนินการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 
 
4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้งมีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่าง
หลากหลาย 
 2) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีจำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
 3) นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะจากการเรียนร่วมกันระหว่างบุคลากรของวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง บุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา และสมรรถนะอาชีพจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษา
ฝึกอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ที่อยู่ 
  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 132 หมู่ 3 ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  57350 
  โทรศัพท์ 053953392   โทรสาร 053953474 
  E-mail info@wice.ac.th  Website www.wice.ac.th 
ประวัติสถานศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 โดยเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  สอดคล้องเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนในชนบทและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น  รวมทั้งก้าว
ทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพ
ขึ้น  เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของ
ท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศอันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการ
ประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล 
          วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1173 เชียงราย - เชียงของ กิโลเมตรที่ 
30 หมู่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพ้ืนที่ ที่
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จึงได้มอบที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 38 
ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ให้กับกรมอาชีวศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันมอบที่ดินในการประกอบการเลี้ยงชีพคืนให้
สำนักงาน สปก. เพื่อให้สำนักงาน สปก. มอบให้กรมอาชีวศึกษาอีก 108 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่
ทั้งหมด 147 ไร่ 63 ตารางวา 
 
การจัดการศึกษา 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 
      1.1  สาขาวิชาช่างยนต์ 
    1.2  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
    1.3  สาขาวิช่าช่างก่อสร้าง 
      1.4  สาขางานการบัญชี 
     1.5  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      1.6  สาขาอาหารและโภชนาการ 
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2. หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 
      2.1  สาขาเทคนิคยานยนต์ 
    2.2  สาขาไฟฟ้า 
   2.3  สาขางานก่อสร้าง 
     2.4  สาขางานบัญชี 
      2.5  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
      2.6  สาขาอาหารและโภฃนาการ 
3. หลักสูตรระยะสั้น 
      3.1  ประเภทอุตสาหกรรม 
      3.2  ประเภทพาณิชยกรรม 
      3.3  ประเภทคหกรรม 
 
สภาพชุมชน 
  ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของจังหวัดเชียงราย มี
อาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดอยหลวง 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงของ 
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพญาเม็งรายและอำเภอเวียงชัย 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย 
 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อำเภอเวียงเชียงรุ้งแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 1. ตำบลทุ่งก่อ  มีหมู่บ้านจำนวน  15 หมู่บ้าน 
 2. ตำบลดงมหาวัน          มีหมู่บ้านจำนวน  12 หมู่บ้าน 
         3. ตำบลป่าซาง  มีหมู่บ้านจำนวน  16 หมู่บ้าน 
 
สภาพเศรษฐกิจ 
  สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ มีหน่วยงานราชการใกล้เคียงคือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งก่อ  และแหล่งชุมชนหมู่ที่ 3 และ 14  มีสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า น้ำประปา 
โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต และการคมนาคม  มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
 



8 
 
สภาพสังคม 
  การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง 
ได้แก่ 
- เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน 
- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลทุ่งก่อ  
- องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลดงมหาวัน  
- องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลป่าซางทั้งตำบล 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 121 28 0 149 

ปวช.2 198 15 216 429 

ปวช.3 167 7 281 455 

รวม ปวช. 486 50 497 1033 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 0 54 54 

ปวส.2 0 108 108 

รวม ปวส. 0 162 162 

 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 150 28 18.67 

ปวส.2 14 11 78.57 

รวม 164 39 23.78 

   
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 438 227 51.83 

ปวส.2 98 44 44.90 

รวม 536 271 50.56 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

9 9 9 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 6 6 6 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 2 - - 

ครูพิเศษสอน 7 7 7 

เจ้าหน้าที่ 6 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

6 - - 

รวม ครู 22 22 22 

รวมทั้งสิ้น 38 22 22 

   
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

อุตสาหกรรม 3 3 6 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 1 1 2 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 6 12 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 8 

   
ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 2238120.00 

งบดำเนินงาน 2367400.00 

งบลงทุน 15465000.00 

งบเงินอุดหนุน 5616701.42 

งบรายจ่ายอื่น 2928149.20 

รวมทั้งสิ้น 28615370.62 

 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
ปรัชญา 
  ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม    เลิศล้ำวิทยา   พัฒนาสังคม 
อัตลักษณ์ 
  มีน้ำใจ  ให้บริการ 
เอกลักษณ์ 
  สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้าง
งาน สร้างอาชีพและเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี 
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พันธกิจ 
     1.  ผลิตกำลังคนสาขาวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
   2. ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น 
   3. เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ 
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์   
 
เป้าประสงค์ 
     1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
   2. เพื่อเร่งรัดปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
   3. เพื่อเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
   4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมชนบทในการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรและดำเนินการจัด  
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน  
   
ยุทธศาสตร์ 
    1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
  2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   
กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
     มาตรการที่ 1 เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
      มาตรการที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
      มาตรการที่ 3 ศูนย์ความชาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
          กลยุทธ์ที่ 2 ทวิภาคี  
      มาตรการที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
          กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
      มาตรการที่ 1 ทุนเฉลิมราชกุมารี 
      มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างและกระจายโอกาส 
      มาตรการที่ 1 ลดปัญหาการออกกลางคัน 
      มาตรการที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมในอาชีพในสถานศึกษา 
      มาตรการที่ 3 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

โครงการชีววิถี รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ศูนย์ประสานงานโครงการชีววิถึเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาระดับ ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ 
อัจฉริยะตีนดอย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 3 สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ สี
ย้อมไม้จากกากกาแฟ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 3 สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ อ่าง
ล้างมือป้องกันโควิท 19 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 4 สิ่งประดิษฐ์ ชื่อกล่อง
เก็บพลังงาน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

   
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประเมินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ภาคเหนือ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ศูนย์ประสานงานโครงการชีววิถีเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ 

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ด้าน
การอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) 

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 
2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ได้รับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิด
เรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไรพร มหาวรรณ์  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายริน ยาวิชัย  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายดนุพล มามูล  
แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายธิร์ปพน นันตัง  
แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายริน ยาวิชัย  
แข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายชาญชัย แก้วเถิน  
แข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตติพันธ์ ปันน้อย  
แข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์  
แข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายศิริกูล ไชยมงคล  
แข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายพุทธิพัชร์ ธนพัทร์ปัญญา  
แข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวพิราพร สุขวนิช  
แข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน  
แข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย  
แข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวส่องศรี มาเยอะ  
แข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายณัฐกิตติ์ พาหมวด  
แข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิตติพันธ์ ปันน้อย  
ครูที่ปรึกษา ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย 

นายดนุพล มามูล  
ครูที่ปรึกษา ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย 

นายปรเมศวร์ คำแปง  
ครูที่ปรึกษา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย 

นางภิญญามาศ ปาเรียน  
ครูที่ปรึกษา การประกวดร้องเพลงสากล หญิง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิรายุ ศีติสาร  
เชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

นายชนะ สีพะนามน้อย  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน์  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ติราภรณ์มงกุฏไทย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

นายธิร์ปพน นันตัง  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายใส่ แซ่ยี่  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายณัฐพล แก่นสาร  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวจุฑามาศ อ่อนยิ้ม  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายพิชิตพล ไชยนาค  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวกรนภา กันทำ  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะ  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายณัชฐา จันทาพูน  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวสายสุดา จินดารัตน์  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวอรัญญา อรรถพลภูษิต  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายก้องพล เปียงเหล่  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายศุภโชค ปงเมฆ  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวธิดา แสงวานิช  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายอาเบ ลีจา  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายเจษฎาภรณ์ จะทะผา  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายณัชพล แก่นสาร  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายอดิชาติ นามวงษา  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายชยพล ภู่ด้วง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายบวชวัชร แสงตารัตน์  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายวาริน แซ่ยี่  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานไม้เครื่องเรือน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมชาย แซ่จูง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานไม้เครื่องเรือน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายพิทยา ศรีพรม  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานไม้เครื่องเรือน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายวิษณุ บุรินรัมย์  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานฝึกฝีมือ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวอรัชพร วิชัยวงษ์  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายก้องภพ เบียแหล่  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายณัฐวุฒิ ภูแข  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายบูรพา ก้อนทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-
Commerce) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

นายสุวิทย์ แซ่จ้าว  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-
Commerce) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวราวุธ ธรรมสอน  
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
เชียงราย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สมาคมกีฬาแห่งเชียงรายและสำนักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย เชียงราย 

นายจตุพล รักษาป่า  
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน อุปกรณ์ช่วยขนย้ายเก้าอ้ี 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวักเชียงราย 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกิตติมา เย่งชชอ  
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน โพโบรอิน โปรตีน อโลเวล่าเจล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

นายวิชิต แซ่ยาง  
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

นายณัชพล แก่นสาร  
การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

นายทินกร จูเปาะ  
การแข่งขันทักษะงานไม้ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ ่มวิชาเพิ ่มเติมให้ทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื ่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้  

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที ่พึง
ประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
           สถานศึกษาได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นการสอนรูปแบบ Active 
Learning การเรียนในสถานประกอบการ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากผลกระทบ Covid 19 ทำให้ยกเลิกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net)  ผู้สำเร็จการศึกษามีงานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที ่พึง
ประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 ผู ้เรียนมีสมรรถนะทางด้านทักษะฝีมือที ่สามารถนำความรู ้ ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ในการเป็น
ผู้ประกอบการได้ สถานศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด สถานศึกษาได้รับรางวัลการ
แข่งขันสิ ่งประดิษฐ์คนรุ ่นใหม่ ระดับจังหวัด  สถานศึกษาได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการการ
อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด  และการแข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที ่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 สถานศึกษา จัดให้มีระบบการดูแลผู้เรียนโดยการแต่งตั้งครูที ่ปรึกษารับผิดชอบในการติดตาม
พฤติกรรมการเรียน คัดกรองนักเรียน นักศึกษา และแก้ไขปัญหาผู้เรียน มีการจัด Home room ทุกวันหลัง
กิจกรรมหน้าเสาธง มีการแนะแนวให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผู้ผู้สำเร็จ
การศึกษามีงานทำและศึกษาต่อ สถานศึกษาได้กำหนดเป็นสถานศึกษาคุณธรรมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนผู้เรียนได้รับความรู้ มีความตระหนักในการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
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เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษาและตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติ
ของสังคม มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบในกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพฯ การเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติกิจกรรมชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ในวาระโอกาส
อันสำคัญ และจัดให้มีกิจกรรม ชมรมต่าง ๆ ที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาในการ
ให้บริการ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
  2) จุดเด่น  
  ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับการฝึกสมรรถนะในวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาอย่างมี
ประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการทำงาน โดย
ครูผู้สอนได้ให้ความเอาใจใส่และดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในวิชาชีพ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษา
ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา มีงานทำ  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาในการให้บริการ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  การกำหนดให้ครูผู ้สอนวิชาชีพจัดทำใบงาน สื่อการสอน และวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะทุก
รายวิชา และจัดหาครุภัณฑ์พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีพ ที่จะเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนในการเชื่อมโยงไปสู่รายวิชาชีพอื่น ๆ จัดหาครูผู้สอนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จัดอบรม
ด้านวิชาการให้ครูผู้สอนให้มากขึ้น ส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมให้มากขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  สถานศึกษาควร สนับสนุนให้ครูผู้สอนมุ่งผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์มาใช้สำหรับ
การเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการให้กับครูผู้สอน 
   
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 สถานศึกษาได้กำหนดให้แต่ละสาขาวิชาชีพจัดทำแผนการเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชาที่ทำการสอน 
และจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.)  และกำหนดให้ครูผู ้สอนจัดทำแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ และขยายการจัดหา
เครือข่ายความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
กำหนดแนวทางให้ครูผู้สอนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการใน
แต่ละสาขาวิชาชีพ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
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ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดให้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมี
การพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 สถานศึกษามีบุคลากรที ่มีคุณวุฒิการศึกษา ครูผู ้สอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในโอกาสต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา และกิจกรรมของสังคม ชุมชน สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ โดยการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบ ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน มีการกำหนดให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจัด
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ  

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 สถานศึกษาได้บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 สถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีการประชุม วางแผน การดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน การ
กำหนดนโยบายต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในระบบทวิภาคี 100 เปอร์เซนต ์
  2) จุดเด่น  
  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญการสอนด้านวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ
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สถานศึกษาได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ บุคลากรครูมีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการสอนในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาผู้เรียนได้จัดส่ง
ผลงานเข้าประกวด และการแข่งขันทักษะฝีมือในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  สถานศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มสถานศึกษาที่มีครูน้อยกว่าเกณฑ์ แต่หากพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่ามี
ครูขาดแคลนไม่สัมพันธ์กับจำนวน นักเรียน นักศึกษา และรายวิชาที่สอน ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจะสร้าง
จุดแข็งในสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจให้ขยายตัวเพิ่มได้ และการจัดหาสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในแต่ละสาขาวิชาชีพให้ขยายเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี เพ่ือรองรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ 
นั้น หายากเนื่องจากสถานที่ตั้งวิทยาลัยห่างไกลจากสถานประกอบการ 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  กำหนดแนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ ในประเทศ เพื่อมุ่ งให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสฝึกอาชีพกับสถานประกอบการที่มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี พิจารณาเกณฑ์สัดส่วนนักเรียน : 
ครู โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นของสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
   
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 สถานศึกษาได้กำหนดให้ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( Individual Plan) การจัดทำ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กำหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมดำเนินการสร้างความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน  การจัดสอน
วิชาชีพระยะสั้น การพัฒนาผู้เรียนและประชาชนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ด ้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขางานวิชา มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการก่อให้เกิดผลงาน ชิ้นงาน ที่มีประโยชน์ สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับ
จังหวัด อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
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  2) จุดเด่น  
  สถานศึกษามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการสอน และให้ความร่วมมือกับการ
ทำงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของสถานศึกษา สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรมสิ่งประดิษฐ์ 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  สถานศึกษาควรกำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนวิชาชีพทุกแผนกวิชาจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และมี
จำนวนชิ้นงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการจัดทำวิจัยให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
กำหนดแนวทางให้ครูผู้สอนได้จัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จัดอบรมเรื่องการจัดทำวิจัย
ให้กับครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการเขียนบทความทางวิชาการ
เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 4 8 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 87 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 91.58 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 16 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 64.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏบิัติที่เนน้ผู้เรียน
เป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

3 1 3 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 4 8 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชัน้เรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 71 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 83.53 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ยอดเยี่ยม (80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (70.00 – 79.99) ดี (60.00 – 69.99) ปานกลาง (50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกวา่ 50.00)  

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 3 6 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 61 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 93.85 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ยอดเยี่ยม (80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (70.00 – 79.99) ดี (60.00 – 69.99) ปานกลาง (50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกวา่ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ยอดเยี่ยม (80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (70.00 – 79.99) ดี (60.00 – 69.99) ปานกลาง (50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกวา่ 50.00)  

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 3 6 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 41 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 91.11 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ยอดเยี่ยม (80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (70.00 – 79.99) ดี (60.00 – 69.99) ปานกลาง (50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกวา่ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 9 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ยอดเยี่ยม (80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (70.00 – 79.99) ดี (60.00 – 69.99) ปานกลาง (50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกวา่ 50.00)  

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 90.91 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 52 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 91.58 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 86.83 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 83.53 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 93.85 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 83.33 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 91.11 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 88.25 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ยอดเยี่ยม (80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (70.00 – 79.99) ดี (60.00 – 69.99) ปานกลาง (50.00 – 59.99) กำลังพฒันา (น้อยกวา่ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา

ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ  
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
3. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
4. เตรียมวามพร้อมผู้เรียนก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
5. เตรียมวามพร้อมผู้เรียนการสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน  
6. เชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้และทักษะ
วิชาการ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชัพและวิชาพ้ืนฐาน  
2. ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
3. การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565  
4. การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปี
การศึกษา 2565  
5. ปีจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2565  
2. การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565  
3. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2565  
4. การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปี
การศึกษา 2565  
5. เลือกตั้งคณะกรรมการ อวท. 2565 6. ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2565   
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร สพฐ.และอาชีวศึกษา  
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
สถานประกอบการ  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี 
2. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม ่ 
3. เข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกลประจำปีการศึกษา 
2565  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานการสอน  
2. โครงการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา  
3. คู่มือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายปี
การศึกษา 2565  
4. ปรับปรุงห้ององค์การวิชาชีพ  
5. จัดทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับ
โรงเรียน สพฐ ในเขตจังหวัดเชียงราย  
2. โครงการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ  
3. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่ออาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566  
4. การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นปวช. และปวส.ทุก
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2565  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับ
โรงเรียน สพฐ ในเขตจังหวัดเชียงราย  
2. โครงการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ  
3. การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นปวช. และปวส.ทุก
ระดับชั้น  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
2. โครงการการจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  
3. โครงการจัดแข่งขันผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ในสถานศึกษา  

 
 


