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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาํ หนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ในมาตรา 48 หมวด 6 ที่ว่าด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้
บัญญัติไว้ว่า ให้หน่วยงานการศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุ ณภาพภายใน เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ หารการศึ กษา ที่ ตอ้ งดําเนิ นการ
อย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทํา รายงานประจําปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย ตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญนี้ จึ งได้ทาํ การประเมินคุณภาพ
ภายใน และนําเสนอผลการประเมิน ให้หน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และสังคมรับทราบโดยได้ทาํ การ
ประเมินครั้งแรกในปี การศึกษา 2545 และประเมินต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั การประเมินครั้งนี้เป็ นการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในครั้ งที่ สิ บ เพื่ อ ให้เ กิ ด มี ค วามต่ อ เนื่ อ งในด้า นการประกัน คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับเป้ าหมาย และวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย การดําเนิ นการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนิ นการโดยยึดหลัก
ความเที่ยงตรง แม่นยํา เป็ นธรรม และโปร่ งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพจริ ง สามารถตรวจสอบ
ได้ทุกตัวบ่งชี้ มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกฝ่ าย มีส่วนร่ วมในการประเมินคุณภาพภายในทุก ๆ ครั้ง
จึงส่ งผลให้เกิดความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงรายต่อไป รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็ นการสรุ ปการปฏิบตั ิงานทุก ๆ มิติ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย ในปี การศึกษา 2554 สําหรับปี นี้ ยงั คงใช้มาตรฐานประกันคุณภาพภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้ โดยได้ใช้เครื่ องมือในการ
ประเมินอย่างหลากหลาย และผลสรุ ปที่ได้ แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในภาพรวมของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
25 เมษายน 2555
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ตอนที่ 1
บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชียงราย เป็ นสถานศึกษาสังกัดอาชี วศึกษาจังหวัดเชี ยงราย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่ มจัดตั้งเป็ นสถานศึกษาเมื่อวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2481 ใช้ชื่อว่าโรงเรี ยนช่างทอผ้า ปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 6.7 ตารางวา
จํานวนบุคลากร วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 141 คน โดยแยกออกเป็ น
ผูบ้ ริ หาร 5 คน ข้าราชการครู 65 คน พนักงานราชการ 3 คน ลูกจ้างประจํา 12 คน ลูกจ้างชัว่ คราว 34
คน และครู จา้ งสอน 22 คน
ปั จจุบนั เปิ ดทําการสอน 4 ประเภทวิชา 13 สาขาวิชา คือ ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ ประเภท
วิ ช าคหกรรม ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม และประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนกั เรี ยน นักศึกษารวม 2,667 คน
วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย แบ่งการบริ หารงานออกเป็ น 4 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ าย
บริ หารทรัพยากร ฝ่ ายแผนงาน และความร่ วมมือ ฝ่ ายพัฒนาการศึกษา และเพื่อให้การจัดการศึกษา
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด วิทยาลัยฯ ได้จดั ทําโครงการ และแผนงานต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุ น ส่ งเสริ มให้การจัดการศึกษา บังเกิ ดผลทางด้านคุณภาพ ตามมาตรฐานที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด รวม 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้ โดยพยายามใช้ทรัพยากรทุก ๆ
อย่างของวิทยาลัยฯ รวมถึงการระดมทรัพยากรจากภาครัฐ และภาคเอกชน มาใช้อย่างประหยัด และ
คุม้ ค่ามากที่สุด
การดําเนิ นงานจัดการศึกษาประจําปี การศึกษา 2554 วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย ได้จดั
กิ จกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เกณฑ์การ
ประเมิ นตนเอง ตามองค์ประกอบและตัวชี้ วดั โดยได้ต้ งั เป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานอยู่ที่ระดับดี
ผลสรุ ป ทุ ก มาตรฐาน ทุ ก ตัว ชี้ วัด ผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิ น ของสํา นัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยน และผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานนี้ มี 13 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับดี 11 ตัวบ่งชี้ ระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้ ไม่ได้ดาํ เนินการ 1
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตร และการจัดการเรี ยน การสอน ในมาตรฐานนี้ มี 15 ตัวบ่งชี้ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับดี 13 ตัวบ่งชี้ ระดับพอใช้ 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มาตรฐานนี้ มี 5 ตัวบ่ งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมิ น
ระดับดี 4 ตัวบ่งชี้ ระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม มาตรฐานนี้มี 2 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีทุกตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจยั มาตรฐานนี้ มี 4 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับ 3 ตัวบ่งชี้ ระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ มาตรฐานนี้ มี 3 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีทุกตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานนี้ มี 2 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับดีทุกตัวบ่งชี้
ปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
“สามัคคี มีวินยั ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ”
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็ นผูน้ าํ จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค
2. ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
3. บูรณาการหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งกับการจัด กิ จกรรมการเรี ยนและการ
บริ หารจัดการ
4. วิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
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ยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2. ยกระดับ คุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ควบคู่ กับ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมที่ดีงาม
3. สนับสนุนการผลิต และพัฒนากําลังคนเพือ่ ตอบสนองในการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อคุณภาพอาชี วศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
5. ส่ งเสริ มการวิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาอาชีพ
6. สร้างเครื อข่าย และส่ งเสริ มความร่ วมมือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : สร้ างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
เป้าประสงค์ : ขยายโอกาส และยกระดับการศึกษาวิชาชี พให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตให้กบั ชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพให้หลากหลายและต่อเนื่องจนถึงระดับปริ ญญา
กลยุทธ์ ที่ 2 : บริ การและพัฒนาทักษะวิชาชีพ สู่สงั คม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ควบคู่ กับ การปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม ทีด่ ีงาม
เป้าประสงค์ : ผูเ้ รี ยน บุคลากร และสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมี คุณธรรม
จริ ยธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็ นพลเมืองดีของ
สังคมประเทศชาติ
กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ ที่ 4 : สร้ างมาตรฐาน และพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล
กลยุทธ์ ที่ 5 : ส่ งเสริ มการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 6 : ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 7 : ส่ ง เสริ ม ให้นํา เทคโนโลยีส ารสนเทศ สื่ อ นวัต กรรม มาใช้ใ นการเรี ย น
การสอน
กลยุทธ์ ที่ 8 : อาชีวศึกษาสื บสานศิลปวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : สนับสนุนการผลิต และพัฒนากําลังคนเพือ่ ตอบสนองในการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ : ผลิ ต และพัฒ นากํา ลัง คนด้า นอาชี ว ศึ ก ษาตอบสนองความต้อ งการของ
ท้องถิ่น และประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 9 : สร้าง และส่ งเสริ มค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 10 : เสริ มสร้างทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อคุณภาพอาชี วศึกษาภายใต้ หลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ ที่ 11 : พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 12 : พัฒนาครู และบุคลากร
กลยุทธ์ ที่ 13 : ส่ ง เสริ มให้ครู บุ ค ลากร นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ปฏิ บตั ิ ต ามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ส่ งเสริมการวิจัย สร้ างนวัตกรรม พัฒนาองค์ ความรู้ เพือ่ พัฒนาอาชีพ
เป้าประสงค์ : ผลงานวิ จ ัย และนวัต กรรม เป็ นที่ ย อมรั บ มี ก ารเผยแพร่ และนํา ไปใช้
ประโยชน์
กลยุทธ์ ที่ 14 : ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่ งประดิษฐ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : สร้ างเครือข่ าย และส่ งเสริมความร่ วมมือ
กลยุทธ์ ที่ 15 : ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 16 : เพิ่มเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน และนอกประเทศ
นโยบายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยน การสอน
2. พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่ องมือ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ ประกอบการเรี ยน การสอน
สื่ อการสอน
3. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. เพิ่มเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
6. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริ หาร จัดการ
7. ประกันคุณภาพการศึกษา
8. สื บสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. เสริ มสร้างทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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การกําหนดตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
เป็ นตัวชี้วดั ความสําเร็ จของผลการดําเนิ นงาน ตามวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์มีฐาน
ในการกําหนดตัวชี้วดั ดังนี้
1. ตัวชี้วดั ใน 4 มิติ (Balance Scorecard)
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้กาํ หนดมิติของแผนส่ วนราชการ
ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิ ทธิผลตามยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริ การ
มิติที่ 3 ด้านประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
2. การเทียบเคียง (Bench marking)
โดยเที ย บเคี ย งกับ มาตรฐาน หรื อเกณฑ์ ที่ ก ํา หนดไว้ ทั้ง ที่ เ ป็ นเกณฑ์ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เป้าหมาย
- จัด การศึ ก ษาประเภทบริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรม ศิ ล ปกรรม และอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับ ปวช. และ ปวส. โดยกําหนดจํานวนห้องเรี ยน ปวช.
ต่อ ปวส. ในสัดส่ วนเท่ากัน
- ร่ วมมื อ และประสานสัมพันธ์กบั ภาคเอกชน และองค์กรในท้องถิ่ นเพื่อระดม
ทรั พยากรมาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู งสุ ด ไม่ต่ าํ กว่า 3 ครั้ งต่อปี และจัด
โครงการให้บริ การทางวิชาการ และสารสนเทศ ทางด้านวิชาชี พแก่ชุมชน และ
องค์กรภาคเอกชน และรัฐบาลไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ ต่อปี
- จัดทําโครงการพัฒนาอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เอกสาร ตํารา รวมทั้งเทคโนโลยี
ที่ ใ ช้ใ นการเรี ย นการสอน โดยจัด ทํา โครงการพัฒ นาอย่า งน้อ ย ไม่ ต่ าํ กว่ า 5
โครงการ ต่อปี
- จัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม จริ ยธรรม และประเพณี ไ ทย
ไม่ต่าํ กว่า 5 โครงการ ต่อปี
- จัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหามลภาวะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยจัดทําเป็ นโครงการ อย่างน้อย 5 โครงการ
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- ผลิตผลงาน รวมถึงงานวิจยั เพื่อพัฒนางานในทุกภารกิจ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
มาตรฐานสู งขึ้น และเผยแพร่ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง หรื อจัดทําโครงการอบรม
เกี่ยวกับเรื่ องการวิจยั ทางการศึกษาอย่างน้อย 1 โครงการ
- ดําเนิ นโครงการเพื่อให้เกิดการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร ให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการดําเนินการกิจกรรมขององค์กร โดยจัดทําโครงการอย่างน้อย 5 โครงการ
ลักษณะของการบริหารงาน
วิทยาลัยได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ได้ดาํ เนินการที่เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามองค์ประกอบนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้ าหมายความสําเร็ จของการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 8
ด้าน ดังนี้
1. การบริ หารจัดการสถานศึกษา
2. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. การพัฒนาหลักสู ตร และการจัดการเรี ยน การสอน
4. การวิจยั และพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจยั
5. การบริ การทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม
6. การจัดหาทรัพยากร และแหล่งการเรี ยนรู ้
7. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
8. การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา

(นางคนึงนิจ หรหมเนตร)
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
25 พฤษภาคม 2555
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ตอนที่ 2
บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ตามตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปี การศึกษา 2552-2554 ตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม สรุ ปได้ดงั นี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้งานทํา หรื อประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
ตารางที่ 1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนแยกตามระดับ ปวช. และ ปวส.
ปี การศึกษา 2551-2553
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
สรุปรวม
2551
2552
2553
3 ปี การศึกษา
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.
1. การบัญชี
91 109 72 111 91 109 72
111
2. การขาย/การตลาด
25
25
50
35
25
25
50
35
3. การเลขานุการ
37
16
34
18
37
16
34
18
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38
48
39
64
38
48
39
64
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
9
14
9
14
6. ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
23
20
27
6
23
20
27
6
7. อาหารและโภชนาการ
37
42
44
38
37
42
44
38
8. คหกรรมการผลิต/การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์ 14
12
11
7
14
12
11
7
9. วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
25
8
17
6
25
8
17
6
10. การออกแบบ
4
22
4
22
11. เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
19
8
22
20
19
8
22
20
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ
14
34
31
25
14
34
31
25
13. การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
53
35
64
26
53
35
64
26
รวม/คน
380 366 433 370 380 366 433 370
รวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
746
803
873
2,422
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทุกระบบ
สาขาวิชา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

8

ตารางที่ 2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระระดับ ปวช. และ ปวส.
ปี การศึกษา 2551-2553
ปี การศึกษา ปี การศึกษา ปี การศึกษา สรุปรวม
2551
2552
2553
3 ปี การศึกษา
746
803
873
2,422
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
จํานวนผู้ได้ งานทําในสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
176
133
121
430
จํานวนผู้ได้ งานทําไม่ ตรงสาขา
จํานวนผู้ศึกษาต่ อในสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
408
631
618
1,657
จํานวนผู้ศึกษาต่ อไม่ ตรงสาขา
จํานวนผูว้ า่ งงานและไม่ได้ศึกษาต่อ
152
189
76
417
จํานวนผูท้ ี่มีงานทําอยูก่ ่อนแล้ว
จํานวนผูเ้ รี ยนที่ติดต่อไม่ได้
10
58
สรุปผู้ทมี่ ีงานทําฯ คิดเป็ นร้ อยละ
78.28
95.14
84.65
86.16

รายการพิจารณา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมายเหตุ

จํานวนผูไ้ ด้งานทําฯ 430 + จํานวนผูศ้ ึกษาต่อฯ 1,657 เท่ากับ 2087 คน

สู ตรการคํานวณ
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําและ/หรื อศึกษาต่อและ/หรื อ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งหมด

X 100

วิธีคาํ นวณ
2,087
2,422

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็ นร้ อยละ 86.16

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

X 100

9

ตัวบ่ งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที่จาํ เป็ นในการทํางาน
ตารางที่ 3 จํานวนผู้เรียนชั้นปี สุ ดท้ าย ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี การศึกษา 2552-2554
หมายเหตุ
: จํานวนผูเ้ รี ยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี การศึกษา

จํานวนผู้เรียนชั้นปี สุ ดท้ ายของสาขาวิชา

ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
สรุปรวม
2552
2553
2554
3 ปี การศึกษา
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.

120
122
1. การบัญชี
61
44
2. การขาย/การตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก
37
19
3. การเลขานุการ
70
66
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
29
6
6. ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
60
41
7. อาหารและโภชนาการ
9
8. คหกรรมการผลิตการบริ หารงานคหกรรมศาสตร์ 23
25
9
9. วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
35
10. การออกแบบ
31
22
11. เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
28
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ/และทวิภาคี 39
75
28
13. การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวม/คน
605 412
รวมทั้ง ระดับ ปวช. และ ปวส.
1,017

หมายเหตุ

106

123

96

114

322

359

58

45

48

42

167

131

30

36

30

33

97

88

60

55

72

50

202

171

-

18

-

14

-

50

23

11

20

15

72

32

69

41

69

35

198

117

13

14

21

8

57

31

17

16

32

12

74

37

26

-

21

-

82

-

29

16

33

13

93

51

33

38

30

29

102

95

60

31

55

30

190

89

524

444

527

395

968

922

1,656 1,251
2,907

ผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้ายระดับ ปวช. และปวส. รวม 3 ปี การศึกษามีจาํ นวนเท่ากับ
1,656 + 1,251 = 2,907 คน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

10

ตารางที่ 4 จํานวนผู้เรียนชั้นปี สุ ดท้ าย หลักสู ตร ปวช. และ หลักสู ตร ปวส. ทีส่ อบผ่าน
การทดสอบเชิงวิชาการด้ านความรู้และทักษะทีจ่ ําเป็ นในการทํางาน (V-NET) ปี การศึกษา 2554
สรุปรวม
จํานวนผู้เรียนชั้นปี สุ ดท้ ายของสาขาวิชา ปี การศึกษา ปี การศึกษา ปี การศึกษา
2552
2553
2554
3 ปี การศึกษา
ทีส่ อบผ่ านการทดสอบเชิงวิชาการฯ
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.
ตามหลักสู ตร
1. การบัญชี
2. การขาย/การตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3. การเลขานุการ
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
7. อาหารและโภชนาการ
8. คหกรรมการผลิต/การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์
9. วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
10. การออกแบบ
11. เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ/และทวิภาคี
13. การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวม/คน
คิดเป็ นร้ อยละ
รวมผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ผ่านฯ
ผู้เรียนทีเ่ ข้ าสอบ ทั้ง ระดับ ปวช. และ ปวส.
คิดเป็ นร้ อยละ

หมายเหตุ

-

-

-

-

18
2
6
1
1
2
1
5
16
51
9.77

2
1
1
4
1.05

55
522+380 = 902
6.09

-

-

ผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้ายระดับ ปวช. และปวส. ปี การศึ กษา 2554 ที่สอบผ่านการ
ทดสอบเชิ งวิชาการด้านความรู ้ และทักษะที่จาํ เป็ นในการทํางาน มีจาํ นวน
เท่ากับ 51 + 4 = 55 คน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

11

สู ตรการคํานวณ
จํานวนผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการ
ด้านความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นในการทํางาน
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งหมด

X 100

วิธีคาํ นวณ
55
902

จํานวนผู้มคี วามรู้และทักษะทีจ่ ําเป็ นในการทํางาน 3 ปี การศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 6.09

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

X 100

12

ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับ
ตารางที่ 5 จํานวนผู้เรียนชั้นปี สุ ดท้ าย ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี การศึกษา 2552-2554

จํานวนผู้เรียนชั้นปี สุ ดท้ ายของสาขาวิชา
1. การบัญชี
2. การขาย/การตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3. การเลขานุการ
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
7. อาหารและโภชนาการ
8. คหกรรมการผลิต/การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์
9. วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
10. การออกแบบ
11. เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ/และทวิภาคี
13. การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวม/คน
รวมทั้ง ระดับ ปวช. และ ปวส.

หมายเหตุ

ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
สรุปรวม
2552
2553
2554
3 ปี การศึกษา
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.
120

122

106

123

96

114

322

359

61

44

58

45

48

42

167

131

37

19

30

36

30

33

97

88

70

66

60

55

72

50

202

171

-

18

-

18

-

14

-

50

29

6

23

11

20

15

72

32

60

41

69

41

69

35

198

117

23

9

13

14

21

8

57

31

25

9

17

16

32

12

74

37

35

-

26

-

21

-

82

-

31

22

29

16

33

13

93

51

39

28

33

38

30

29

102

95

75

28

60

31

55

30

190

89

605 412
1,017

524

444

527

395

968

922

1,656 1,251
2,907

ผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้ายระดับ ปวช. และปวส. รวม 3 ปี การศึกษามีจาํ นวน เท่ากับ
1,656 + 1,251 = 2,907 คน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

13

ตารางที่ 6 จํานวนผู้เรียนชั้นปี สุ ดท้ าย หลักสู ตร ปวช. และ หลักสู ตร ปวส.
ทีส่ อบผ่ านมาตรฐานวิชาชีพฯ ปี การศึกษา 2552-2554
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
2552
2553
2554
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.
1. การบัญชี
115 119 90 119 95 106
2. การขาย/การตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก
59
40
48
45
46
42
3. การเลขานุการ
35
19
24
34
30
32
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31
34
47
39
68
46
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
16
15
14
6. ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
28
6
22
11
20
15
7. อาหารและโภชนาการ
57
40
61
38
64
35
8. คหกรรมการผลิต/การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์ 22
9
12
13
16
8
9. วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
27
8
14
14
30
13
10. การออกแบบ
36
23
22
11. เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
27
21
23
11
32
12
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ/และทวิภาคี 35
27
31
37
28
29
13. การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
74
26
52
30
23
29
รวม/คน
546 365 447 406 474 381
คิดเป็ นร้ อยละ
90.24 88.59 85.31 91.44 89.94 96.45
รวมผู้เรียนฯ ทั้ง ระดับ ปวช. และ ปวส.
911
853
855
คิดเป็ นร้ อยละ
89.58
88.11
92.73

จํานวนผู้เรียนชั้นปี สุ ดท้ ายของสาขาวิชา
ทีส่ อบผ่ านมาตรฐานวิชาชีพฯ

หมายเหตุ

สรุปรวม
3 ปี การศึกษา
ปวช. ปวส.
300 344
153 127
89
85
146 119
45
70
32
182 113
50
30
71
15
81
82
44
94
93
149 85
1,467 1,152
91.51 93.12
2,619
90.09

ผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้ายระดับ ปวช. และปวส. รวม 3 ปี ที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
มีจาํ นวน เท่ากับ 1,467 + 1,152 = 2,619 คน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

14

สู ตรการคํานวณ
จํานวนผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งหมด

X 100

วิธีคาํ นวณ
2,619
X 100

2,907

จํานวนผู้มคี วามรู้และทักษะทีจ่ ําเป็ นในการทํางาน 3 ปี การศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 90.09
ตัวบ่ งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็ นโครงงานทางวิชาชีพหรื อสิ่ งประดิษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์
ตารางที่ 7 จํานวนผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่ งประดิษฐ์ ของผู้เรียน ฯ ระดับ ปวช.
จํานวนผู้เรียน
ปี การศึกษา ระดับ
(ปวช.)

จํานวนผลงานฯ ทีไ่ ด้ นําไปใช้ ประโยชน์

หรือได้ รับรางวัล x ระดับคุณภาพผลงาน
ระดับ
รวม
สถานศึกษา จังหวัด
ภาค
ชาติ
(ปวส.) ทั้ง 2 ระดับ
รวม
X 0.50
X 0.70 X 0.90 X 1.00

2552

1,912

924

2553

1,815

897

2554

1,900

767

รวม

5,627

2,588

2,836 8,650 x 0.50 = 4,325
2,712 8,620 x 0.50 = 4,310
2,667 3,427 x 0.50 6 x 0.70 5 x 0.90 4 x 1.00
= 1,713.5 = 4.2 = 4.5
=4
8,215 10,359.5 4.2
4.5
4

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

4,325
4,310
1,726
10,361
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หมายเหตุ ระดับคุณภาพผลงาน
ระดับภายในสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น
ระดับภาค
ระดับชาติข้ ึนไป

นํ้าหนักเท่ากับ
นํ้าหนักเท่ากับ
นํ้าหนักเท่ากับ
นํ้าหนักเท่ากับ

0.50
0.70
0.90
1.00

สู ตรการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เป็ นโครงงานทางวิชาชีพหรื อสิ่ งประดิษฐ์
ของผูเ้ รี ยนที่ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัล
จํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด

X 100

วิธีคาํ นวณ
10,316
8,215

X 100

ผลงานที่เป็ นโครงงานทางวิชาชี พ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ ของผู้เรี ยนที่ได้ นํา ไปใช้ ประโยชน์ ระหว่ าง
ปี การศึกษา 2552-2554 คิดเป็ นร้ อยละ 125.57

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

16

ตัวบ่ งชี้ที่ 5 ผลงานที่ เ ป็ นนวัต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ส ร้ างสรรค์ หรื องานวิ จ ัย ของครู ที่ไ ด้นํา ไปใช้
ประโยชน์
ตารางที่ 8 จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ หรืองานวิจัยทีไ่ ด้ นําไปใช้ ประโยชน์ ของครู

ปี การศึกษา

จํานวนครู ประจํา และ
จ้ างสอน มากกว่ า 9 เดือน สถานศึกษา
X 0.50

2552

61

2553

65

2554

64

รวม

190

488 x 0.50
= 244
520 x 0.50
= 260
128 x 0.50
= 64
568

หมายเหตุ ระดับคุณภาพผลงาน
ระดับภายในสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น
ระดับภาค
ระดับชาติข้ ึนไป

จํานวนผลงานฯ ที่ได้ นําไปใช้ ประโยชน์
หรือได้ รับรางวัล X ระดับคุณภาพผลงาน

จังหวัด
X 0.70

ภาค
X 0.90

ชาติ
X 1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

3 x 1.00
=3
2 x 1.00
=2
4 x 1.00
=4
9

นํ้าหนักเท่ากับ
นํ้าหนักเท่ากับ
นํ้าหนักเท่ากับ
นํ้าหนักเท่ากับ

0.50
0.70
0.90
1.00

สู ตรการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เป็ นนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์สร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ของครู ที่ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัล
จํานวนครู ประจําทั้งหมด

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

X 100

รวม

247
262
68
577
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วิธีคาํ นวณ
577
190

X 100

ผลงานทีเ่ ป็ นนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูทไี่ ด้ นํา ไปใช้ ประโยชน์ ระหว่ าง
ปี การศึกษา 2551-2553 คิดเป็ นร้ อยละ 303.68
ตัวบ่ งชี้ที่ 6 ผลการให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 9 ผลการให้ บริการวิชาการ/วิชาชีพทีส่ ่ งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี การศึกษา 2552-2554

สาขาวิชา
1. การบัญชี
2. การขาย/การตลาด
3. การเลขานุการ
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
7. อาหารและโภชนาการ
8. คหกรรมการผลิต/การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์
9. วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
10. การออกแบบ
11. เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ
13. การท่องเทียว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

รวมสาขาวิชาที่ผ่านเกณฑ์

สาขาวิชาทีด่ าํ เนินการผ่ านเกณฑ์
ตามประเด็นการพิจารณา
ปี 52
ปี 53
ปี 54







































13
13
13

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี การศึกษา
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่ าน 13 สาขาวิชา
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หมายเหตุ เกณฑ์ ทใี่ ช้ พจิ ารณา
1. แต่ละสาขางานมีจาํ นวนผูเ้ รี ยน ที่เข้าร่ วมกิจกรรมการบริ การวิชาการ หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60 ของผูเ้ รี ยนทั้งหมด
2. แต่ละสาขางานมีจาํ นวนชัว่ โมงเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมการบริ การวิชาการหรื อวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 16 ชัว่ โมง ต่อปี
3. แต่ละสาขางานให้บริ การวิชาการ หรื อวิชาชีพต่อชุมชน และท้องถิ่นไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการต่อปี
4. แต่ละสาขางานให้บริ การวิชาการ หรื อวิชาชีพต่อหน่วยงาน หรื อองค์กรอื่นไม่นอ้ ยกว่า 2 แห่ ง
ต่อปี
5. แต่ละสาขางานให้บริ การวิชาการ หรื อวิชาชีพ ต่อสถานศึกษาอื่นไม่นอ้ ยกว่า 2 แห่ง ต่อปี
สู ตรการคํานวณ

จํานวนสาขางานที่ดาํ เนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนสาขางานที่เปิ ดสอนทั้งหมด

X 100

วิธีคาํ นวณ
13
13

X 100

จํานวนสาขาวิชาทีใ่ ห้ บริการวิชาการ/วิชาชีพทีส่ ่ งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
คุณภาพเฉลีย่ 3 ปี การศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
ตารางที่ 10 ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ปี การศึกษา 2552-2554 ได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ จริง
ระดับปวช. และ ปวส.
สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การบัญชี
การขาย/การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต/การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์
วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
การออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ
การท่องเทียว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

รวมสาขาวิชาทีผ่ ่ านเกณฑ์

สาขาวิชาทีด่ าํ เนินการผ่ านเกณฑ์
ตามประเด็นการพิจารณา เฉลีย่ 3 ปี การศึกษา
ปี 52













13

ปี 53













13

ปี 54













13

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่ าน 13 สาขาวิชา

หมายเหตุ ประเด็นการพิจารณา
1. แต่ ละสาขางานมี จาํ นวนผูเ้ รี ยนที่ ได้เรี ยนโดยระบบความร่ วมมื อในสถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานภาคี/เครื อข่ายที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของผูเ้ รี ยนทั้งหมด
2. แต่ ละสาขางานมี จ าํ นวนชั่วโมงเฉลี่ ยของผูเ้ รี ยนที่ ไ ด้เรี ยน โดยระบบความร่ ว มมื อในสถาน
ประกอบการหรื อหน่ วยงานภาคี/เครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมงต่อปี สําหรับระดับ
ปวช. และไม่ น้อ ยกว่ า 10 ชั่ว โมงต่ อ ปี สํา หรั บ ระดับ ปวส. (ร้ อ ยละ 10 ของกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสู ตร)
3. แต่ละสาขางานดําเนิ นการให้ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยระบบความร่ วมมือทุกคนได้รับการนิ เทศจาก
ครู ฝึกในสถานประกอบการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

20

สู ตรการคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดาํ เนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนสาขางานที่เปิ ดสอนทั้งหมด

X 100

วิธีคาํ นวณ
13
13

X 100

จํานวนสาขาวิชาทีจ่ ัดการเรียน การสอนให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ จริง ผ่านเกณฑ์
คุณภาพเฉลีย่ 3 ปี การศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

21

ตัวบ่ งชี้ที่ 8 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (10 คะแนน)
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตารางที่ 11 สรุ ปผลการปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษา ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. การได้มาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
2. มีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและ
นโยบาย และมีการกํากับดูแลสถานศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
3. ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์/แผนประจําปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และมีผล
การกํากับติดตามการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และ
ให้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา อย่ างน้ อย 2
ครั้ง ในรอบวาระการดํารงตําแหน่ ง
5. คณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าที่ดาํ เนินงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและกํากับดูแลให้สถานศึกษาดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ าจากการสรรหาอย่ างเป็ น
ระบบและมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
รวมคะแนนทีไ่ ด้
สรุป

มีการปฏิบัตหิ น้ าที่
อย่างมีคุณภาพ
ปี 52 ปี 53 ปี 54



























5

5

5

ผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 3 ปี การศึกษา
เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

ตัวบ่ งชี้ที่ 8.2 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่
3 ปี

5

22

ตารางที่ 12 สรุ ปผลการปฏิบัติหน้ าทีข่ องผู้บริหารสถานศึกษา ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการเผยแพร่ วสิ ัยทัศน์ นโยบาย เป้ าหมาย และกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร ในการ
สร้างความร่ วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยน การ
สอนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์
(โดยผู้ตรวจสอบภายนอก) เพือ่ นําผลการประเมินมากําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์
และแผนการดําเนินงานให้ สอดคล้องต่ อความเป็ นจริง และเกิดประโยชน์ ต่อ
สถานศึกษา และชุมชนท้ องถิ่น
2. มีการสร้างการมีส่วนร่ วมทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาโดยมีการ
รับฟังความคิดเห็นอย่ างต่ อเนื่อง เช่ น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์ กร
อย่างน้ อย 2 ครั้งต่ อปี เป็ นต้ น
3. มีการควบคุมอัตราส่ วนครู : ผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หน่วยงานต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผูบ้ ริ หาร อาจแก้ปัญหาด้วยการหา
ผูส้ อนเพิ่ม เช่น จ้างครู อตั ราจ้าง 9 เดือน หรื อหาผูม้ ีความรู้ในชุมชนนั้น ๆ
มาช่วยสอน เป็ นต้น
4. มีการกํากับดูแลอัตราส่ วนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (Success rate) รวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานในการจัดการศึกษาด้านบุคลากร พื้นที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรอื่น ให้เกิดความคุม้ ค่าในการจัดการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
5. มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
จัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน และเป็ นสถานศึกษา
พอเพียงแบบอย่ าง

รวมคะแนนทีไ่ ด้

มีการปฏิบัตหิ น้ าที่
อย่างมีคุณภาพ
ปี 52 ปี 53 ปี 54
  

























5

5

5

สรุป

ผลการปฏิบัติหน้ าทีข่ องผู้บริหารสถานศึกษารวม 3 ปี การศึกษา
เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

สรุปรวม

คะแนนตัวบ่ งชี้ 8.1 + ตัวบ่ งชี้ 8.2 เท่ ากับ 10 คะแนน

ตัวบ่ งชี้ที่ 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริ หารจัดการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่
3 ปี

5

23

ตารางที่ 13 สรุ ปผลการใช้ ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1.

2.
3.
4.

5.

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ

ปี 52
มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาํ เป็ น ครบถ้ วนสมบูรณ์ และ 
เป็ นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบ การ และ
ตลาดแรงงาน นักเรี ยนนักศึกษา แผนการเรี ยน บุคลากร งบประมาณ
ครุ ภณั ฑ์ อาคารสถานที่ เป็ นต้น

ฐานข้อมูล และอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ
และการเข้ าถึงข้ อมูลทําได้ อย่ างสะดวก
มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน และผู้ใช้ งาน 
ทุกระดับมีความเข้ าใจและสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเพือ่ การใช้ งานได้ จริง

มีการใช้ขอ้ มูลเป็ นพื้นฐานในการบริ หารจัดการ และตัดสิ นใจ
(ใช้แผนงานโครงการประกอบการตัดสิ นใจ เช่น มี MIS หรื อไม่)
จนเกิดผลในทางปฏิบัตอิ ย่างสมํา่ เสมอ

มีระบบป้ องกันและระบบการสํารองข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพสู ง

รวมคะแนน

สรุป

5

ปี 53


ปี 54


















5

5

ผลการใช้ ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการรวม 3 ปี การศึกษา
เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี

5

24

ตัวบ่ งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 14 สรุ ปผลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มพัฒนาฝึ กอบรมด้านวิชาการ หรื อวิชาชีพ รวมทั้งการให้ความรู ้
ด้านจรรยาบรรณอย่างน้อย ร้อยละ 75 ต่อปี อย่ างต่ อเนื่อง
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
ทุนการศึกษา หรื อทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่ อเนื่อง
3. สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่ วมกับสถานศึกษาอื่น หรื อ
หน่วยงาน องค์กรภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่ อเนื่อง
4. สถานศึกษามีการส่ งเสริ มครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริ การวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน
ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่ อเนื่อง
5. สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสมกับความเป็ นครู และบุคลากรทาง
การศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี อย่างต่ อเนื่อง

รวมคะแนน

สรุป

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ
ปี 52


ปี 53


ปี 54


























5

5

5

ผลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษารวม 3 ปี การศึกษา
เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี

5

25

ตัวบ่ งชี้ที่ 11 ผลการบริ หารความเสี่ ยง
ตารางที่ 15 สรุ ปผลการบริหารความเสี่ ยง ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1.

2.

3.

4.

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ

ปี 52
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วมใน 
การค้นหา และระบุความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา มี
การยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครู
และบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้ องกัน และควบคุมความเสี่ ยงด้วย
ตนเองอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลด
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้ ลดลงอย่าง
ต่ อเนื่อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วมใน 
การค้นหา และระบุความเสี่ ยงความเสี่ ยงด้านทะเลาะวิวาท มีการยอมรับ
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และ
บุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้ องกัน/ควบคุมความเสี่ ยงด้วยตนเอง
อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลดความเสี่ ยง
ที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้ ลดลงอย่างต่ อเนื่อง

ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วม
ในการค้นหา และระบุความเสี่ ยงความเสี่ ยงด้านสิ่ งเสพติด มีการยอมรับ
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และ
บุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้ องกัน/ควบคุมความเสี่ ยงด้วยตนเอง
อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลดความเสี่ ยง
ที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้ ลดลงอย่างต่ อเนื่อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วมใน 
การค้นหา และระบุความเสี่ ยงความเสี่ ยงด้านสังคม มีการยอมรับความ
เสี่ ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครู และบุคลากรใน
ทุกหน่วยงานมีการป้ องกัน/ควบคุมความเสี่ ยงด้วยตนเองอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นโดย
สามารถควบคุมความเสี่ ยงให้ ลดลงอย่างต่ อเนื่อง

ปี 53


ปี 54














งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี

26

ตารางที่ 15 สรุ ปผลการบริหารความเสี่ ยง ปี การศึกษา 2552-2554 (ต่ อ)

ประเด็นการพิจารณา
5. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาจากทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วม
ในการค้นหา และระบุความเสี่ ยงความเสี่ ยงด้านการพนัน และการ
มัว่ สุ ม มีการยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์รวมทั้งมี
มาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้ องกัน/ควบคุม
ความเสี่ ยงด้วยตนเองอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง และมีการแก้ไข
ปรับปรุ งเพื่อลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้
ลดลงอย่างต่ อเนื่อง

รวมคะแนน

สรุป

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ
ปี 52


ปี 53


ปี 54


5

5

5

ผลการบริหารความเสี่ ยงรวม 3 ปี การศึกษา เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี

5

27

ตัวบ่ งชี้ที่ 12 ผลการสร้างการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ
ตารางที่ 16 สรุ ปผลการสร้ างการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กบั ผูเ้ รี ยน ครู
และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
2. มีการร่ วมกันกําหนดเป้ าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา พร้ อมมีการเผยแพร่ และทําความเข้ าใจ
ใน เป้ าหมาย กลยุทธ์ การประกันคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้ สาธารณชนรับทราบ
3. มีการปฏิบตั ิให้ได้ตามเป้ าหมาย กลยุทธ์ที่ได้วางไว้โดยผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากร นักเรี ยน มีส่วนร่ วมในการดําเนินการไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 75
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร ทั้ง
รายบุคคล และกลุ่มบุคคลในส่ วนงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา ครบทุก
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้พร้อมทั้งรายงานให้ สาธารณชน และหน่ วยงาน
ต้ นสั งกัดรับทราบ
5. มีผลการปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมาย และมาตรฐานที่กาํ หนดไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 และมีแนวทางหรื อแนวปฏิบตั ิที่ดี และสร้างสรรค์สามารถ
เป็ นแบบอย่างให้ กบั สถานศึกษา หน่ วยงาน หรือองค์ กรอืน่

รวมคะแนน

สรุป

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ
ปี 52


ปี 53


ปี 54


























5

5

5

ผลการสร้ างการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพรวม 3 ปี การศึกษา
เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี

5

28

ตัวบ่ งชี้ที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตารางที่ 17 สรุปผลการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. ผลประเมินมาตรฐานที่วา่ ด้วยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น และ
เปลีย่ นระดับคุณภาพสู งขึน้
2. ผลประเมินมาตรฐานที่วา่ ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญเพิม่ ขึ้น และเปลีย่ นระดับคุณภาพสู งขึน้
3. ผลประเมินมาตรฐานที่วา่ ด้วยการบริ หารจัดการศึกษาเพิม่ ขึ้น และ
เปลีย่ นระดับคุณภาพสู งขึน้
4. ผลประเมินมาตรฐานที่วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้น และ
เปลีย่ นระดับคุณภาพสู งขึน้
5. ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น และเปลีย่ นระดับ
คุณภาพสู งขึน้

รวมคะแนน

สรุป

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ
ปี 52


ปี 53


ปี 54


























5

5

5

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในรวม 3 ปี การศึกษา
เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี

5

29

ตัวบ่ งชี้ที่ 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และจุดเน้น และจุดเด่นของสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 14.1

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
ตารางที่ 18 สรุปผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดแผนปฏิบตั ิงานโดยระบุเป้ าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิ ธาน และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยได้ รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน และบุคลากรในการปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธ์ที่กาํ หนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 50 ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติอย่างต่ อเนื่อง
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่ น้อยกว่ าละ 75
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบทีด่ ตี ่ อชุมชน ท้ องถิ่นขึน้ ไป
5. ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญาปณิ ธานและพันธกิจด้านผูเ้ รียนตามที่
สถานศึกษากําหนดและเป็ นที่ยอมรับของชุ มชนท้ องถิ่น

รวมคะแนน

สรุป

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ
ปี 52


ปี 53


ปี 54


























5

5

5

เฉลีย่ 3 ปี

ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรั ชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุ ประสงค์ ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา รวม 3 ปี การศึกษา เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

5

30

ตัวบ่ งชี้ที่ 14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตารางที่ 19 สรุปผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นทีส่ ่ งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบตั ิงานโดยระบุ
เป้ าหมาย และกลยุทธ์การดําเนินงาน โดยได้ รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน และบุคลากรในการปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธ์ที่กาํ หนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 50 ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติอย่างต่ อเนื่อง
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่ น้อยกว่ าละ 75
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบที่ดตี ่ อ
ชุมชน ท้ องถิ่นขึน้ ไป
5. สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น และได้ รับรางวัลจาก
องค์ กรภายนอก ทีแ่ สดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์ น้ัน

รวมคะแนน

สรุป

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ
ปี 52


ปี 53


ปี 54


























5

5

5

เฉลีย่ 3 ปี

ผลการพัฒนาตามจุดเน้ น และจุดเด่ นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษารวม
3 ปี การศึกษา เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

สรุปรวม ตัวบ่ งชี้. 14.1 + ตัวบ่ งชี้ 14.2 เท่ ากับ 10 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

5

31

ตัวบ่ งชี้ที่ 15 การพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 20 สรุ ปผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร และ
สามารถสร้ างความร่ วมมือให้ ชุมชน องค์ กรภายนอกสถานศึกษาเข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้ วนสมบูรณ์
3. ผูร้ ับบริ การ หรื อผูร้ ับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด และได้ รับการยอมรับจาก
ชุมชม ท้ องถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด และได้ รับการยอมรับใน
ระดับ จังหวัด/ภูมภิ าคขึน้ ไป

รวมคะแนน

สรุป

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ
ปี 52


ปี 53


ปี 54























5

5

5

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน รวม 3 ปี การศึกษา เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี

5

32

ตัวบ่ งชี้ที่ 16 การพัฒนาคุณภาพครู
ตารางที่ 21 สรุ ปผลการพัฒนาคุณภาพครู ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร และ
สามารถสร้างความร่ วมมือให้ชุมชน องค์ กรภายนอกสถานศึกษาเข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้ วนสมบูรณ์
3. ผูร้ ับบริ การ หรื อผูร้ ับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั้งแต่ ร้อยละ
80 ขึน้ ไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด และได้ รับการยอมรับจาก
ชุมชม ท้ องถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด และได้ รับการยอมรับใน
ระดับ จังหวัด/ภูมภิ าคขึน้ ไป

รวมคะแนน

สรุป

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ
ปี 52


ปี 53


ปี 54























5

5

5

การพัฒนาคุณภาพครู รวม 3 ปี การศึกษา เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี

5
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ตัวบ่ งชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
สถานศึกษาเลือกกิจกรรมแบบที่ 2
ตารางที่ 22 สรุ ปผลการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้ ปี การศึกษา 2552-2554
มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร และ
สามารถสร้างความร่ วมมือให้ชุมชน องค์ กรภายนอกสถานศึกษาเข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้ วนสมบูรณ์
3. ผูร้ ับบริ การหรื อผูร้ ับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั้งแต่ ร้อยละ
80 ขึน้ ไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด และได้ รับการยอมรับจาก
ชุมชม ท้ องถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด และได้ รับการยอมรับใน
ระดับ จังหวัด/ภูมภิ าคขึน้ ไป

รวมคะแนน

สรุป

ปี 52


ปี 53


ปี 54























5

5

5

การพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้ รวม 3 ปี การศึกษา
เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

เฉลีย่ 3 ปี

5

34

ตัวบ่ งชี้ที่ 18 การสร้างการมีส่วนร่ วม และการขยายโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 23 สรุ ปผลการสร้ างการมีส่วนร่ วม และการขยายโอกาสทางการศึกษา ปี การศึกษา 2552-2554

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร และ
สามารถสร้างความร่ วมมือให้ชุมชน องค์ กรภายนอกสถานศึกษาเข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้ วนสมบูรณ์
3. ผูร้ ับบริ การหรื อผูร้ ับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั้งแต่ ร้อยละ
80 ขึน้ ไป
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด และได้ รับการยอมรับจาก
ชุมชม ท้ องถิ่น
5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด และได้ รับการยอมรับใน
ระดับ จังหวัด/ภูมภิ าคขึน้ ไป

รวมคะแนน
สรุป

มีการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่ างมีคุณภาพ
ปี 52


ปี 53


ปี 54























5

5

5

การสร้ างการมีส่วนร่ วม และการขยายโอกาสทางการศึกษารวม 3 ปี การศึกษา
เฉลีย่ คะแนนได้ เท่ ากับ 5 คะแนน
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เฉลีย่ 3 ปี

5

ตอนที่ 3
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
3.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เริ่ มก่อตั้งเป็ นสถานศึกษาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 ใช้
ชื่ อว่าโรงเรี ยนช่ างทอผ้า โดยใช้สถานที่ของโรงเรี ยนดํารงราษฎร์ สงเคราะห์เชี ยงราย ต่อมาในปี
พ.ศ. 2482 จึงย้ายมาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบนั เลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีเนื้อที่ท้ งั หมด 8 ไร่ 2 งาน 6.7 ตารางวา และเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงเรี ยนการช่างสตรี เมื่อ พ.ศ.
2490 ในปี พ.ศ. 2495 ย้ายมาอยูใ่ นสังกัดกองโรงเรี ยนการช่าง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การเรี ยนการสอนสมัยนั้น ยังคงทําการสอนวิชาเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้ อผ้า และการช่างสตรี ต่อมาได้
ปรับปรุ งเป็ นหลักสู ตรสายอาชีพ ทําการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบ่งเป็ นแผนกวิชาชีพ เช่น
แผนกผ้า อาหาร และ คหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป ทําการสอนตลอดมาจนถึงปี 2507 ได้รับการช่วยเหลือ
ให้เข้าอยูใ่ นโครงการยูนิเซฟ พ.ศ. 2519 ได้รวมกับโรงเรี ยนการช่างเชียงราย ยกฐานะเป็ นวิทยาลัย
ใช้ชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2520 อยูใ่ นสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี พ.ศ. 2523 ได้แยกออกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ตั้งเป็ นวิทยาลัยใหม่ แต่
ยังคงใช้ชื่อเดิม คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ เปิ ดสอนประเภทวิชาพณิ ชยกรรมเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 ได้ทาํ การเปิ ดสอน
ประเภทวิชาศิลปกรรม และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิ ดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พ.ศ. 2546 เปิ ดสอน ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ปี พ.ศ. 2549 เปิ ดสอน ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2550 เปิ ดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม และปี พ.ศ. 2551 เปิ ดสอน ระดับ ปวส.สาขาวิ ช าสปา และความงาม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งให้เป็ นสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทําให้สถานศึกษาได้มีโอกาสเปิ ดทําการสอน ระดับอุดมศึกษา คือ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) และขยายเปิ ดสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้น อย่างกว้างขวาง มีการเปิ ดสอนระบบปกติ และ
ระบบทวิภาคี ปั จจุบนั วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย สังกัดอาชี วศึกษาจังหวัดเชี ยงราย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

36
ขนาด และที่ต้ งั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-3036 โทรสาร 0-5371-1561 ปั จจุบนั มีพ้ืนที่ 8 ไร่ 2 งาน 6.3
ตารางวา มีอาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ จํานวน 8 หลัง ห้องประชุมอยูช่ ้ นั ล่าง อาคาร 7 โรงอาหารอยู่
ชั้นล่างอาคาร 5 อาคารผลิตผล อาคารฝึ กปฏิบตั ิการชมพูพนั ธุ์ทิพย์ และอาร์ ตแกลเลอรี่ มีสนาม
บาสเกตบอล และวอลเล่ยบ์ อลอย่างละ 1 สนาม
ที่ต้ งั บ้านพักครู ของวิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย เป็ นที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ เชี ยงราย 43
ถนนไกรสรสิ ทธิ์ ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมพื้นที่จาํ นวน 4 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
ประกอบด้วยอาคารบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ 1 หลัง อาคารบ้านพักครู 2 ชั้น 2 หลัง และแฟลต 4 ชั้น
1 หลัง
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แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ถนนอุตรกิจ

ทางออก

26
25

5

20

8
13

10

11

24

3

21

12

7
ทีด่ นิ เอกชน

4

ทีด่ นิ เอกชน

2
1

19
6

15

18

23

14
ทางเข้ า

9

16

17
22

ถนนธนาลัย

ทางออก

รายละเอียดประกอบผังบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1. อาคารเรี ยนและสํานักงาน
3. อาคารคณะวิชาบริ หารธุรกิจ
5. อาคารคณะวิชาคหกรรมและโรงอาหาร
7. หอประชุมและอาคารปฏิบตั ิการโรงแรม
9. อาคารฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
11. ห้องเก็บพัสดุยอ่ ย
13. ห้องพยาบาล

2. อาคารคณะวิชาคหกรรม
4. อาคารปฏิบตั ิการศิลปกรรม
6. อาคารเรี ยนและสํานักงาน
8. อาคารปฏิบตั ิการและหอพัก
10. ห้องนํ้า-ห้องส้วม (เฮือนสุ ขาวดี)
12. ห้องสหการ
14. ศาลพระภูมิ
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38
15. องค์พระวิษณุกรรม
17. สนามวอลเลย์บอล
19. เสาธง
21. สระนํ้า
23. อาคารฝึ กปฏิบตั ิการชมพูพนั ธุ์ทิพย์
25. โรงจอดรถ

16. สนามบาสเกตบอล
18. ศาลาพระพุทธรู ป
20. ห้องเอกสารการพิมพ์
22. ป้ อมยาม
24. สํานักงานอาคารสถานที่
26. โรงเก็บขยะ

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดเชี ยงราย ตั้งอยูเ่ หนื อสุ ดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ
ประเทศสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีพ้ืนที่รวม 7.29 ล้านไร่ มี
ประชากร 1.21 ล้านคน ซึ่ งมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ประเพณี และวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์
โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยมีมูลค่าการผลิตรวม 35,190 ล้านบาท ประชากร
มีรายได้เฉลี่ย 31,448 บาทต่อคนต่อปี เป็ นลําดับที่ 14 ของภาคเหนื อ และลําดับที่ 56 ของประเทศ
รายได้หลักของจังหวัด คือ ภาคการเกษตร ร้อยละ 23.74 รองลงมา คือ การค้าปลีกค้าส่ ง ร้อยละ
23.30 และการบริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์ ร้อยละ 6.63 ตามลําดับ เป็ นพื้นที่การพัฒนาตามแนว
เหนื อ-ใต้ (North-South Economic Corridor) เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต้ ภายใต้โครงการความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ GMS และโครงการความร่ วมมือ ACMECS และเป็ นพื้นที่เป้ าหมาย
ในการพัฒนาเป็ นเขตเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล
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งบประมาณ
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ตารางที่ 24 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามผลผลิต
ที่
โครงการตามนโยบาย
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิตวิจัย
ประเภทรายการ
รวมทั้งสิ้น
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้ น
สิ่ งประดิษฐ์ ความร่ วมมือ Fix It Center
1. งบบุคลากร
- 33,731,000
- 33,731,000
1 เงินเดือนครู
- 27,000,000
- 27,000,000
2 ค่าตอบแทน คศ.3
840,000
840,000
3 เงินวิทยฐานะ
- 3,200,000
- 3,200,000
4 เงินค่าจ้างประจํา
- 2,200,000
- 2,200,000
5 ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจํา
28,000
28,000
6 เงินค่าครองชีพลูกจ้างประจํา
10,000
10,000
7 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
440,000
440,000
8 เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ
13,000
13,000
2. งบดําเนินงาน
4,200,000 3,940,000
120,000
73,000
590,000 8,923,000
1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
120,000
- 7,320,000
4,200,000 3,000,000
2 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
663,000
(ตามโครงการยุทธศาสตร์)
73,000
590,000
3 ค่าสาธารณูปโภค
940,000
940,000
-

40

ที่

ประเภทรายการ

รวมประมาณการค่ าใช้ จ่าย

12,500

175,000

ผลผลิต
ระยะสั้ น

ผลผลิตวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์
-

120,000

120,000
12,500

-

25,000
60,000
90,000
-

4,212,500 37,846,000

-

-

120,000

120,000
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โครงการตามนโยบาย
รวมทั้งสิ้น
ความร่ วมมือ Fix It Center
307,500
120,000
37,500
60,000
90,000
73,000

590,000 42,961,500

40
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3. งบลงทุน
1 ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
2 ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
1 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรี ยนการสอน
2 เงินอุดหนุนนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
3 เงินอุดหนุนสิ่ งประดิษฐ์
4 เงินอุดหนุนทุนฯ เฉลิมราชกุมารี
5 โครงการคุณธรรมนําความรู ้
6 เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรี ยน
5. งบรายจ่ ายอืน่
- สํารองจ่ายฉุกเฉิ น

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ปวช.

41

ตารางที่ 25 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์
ประเภทรายการ

ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : สร้ างโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพและส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1 โครงการเสริ มสร้างความเข้าใจในการเรี ยน
สายอาชีพ
2 โครงการเพิ่มวุฒิผมู ้ ีประสบการณ์วิชาชีพ
3 โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
4 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน Fix It Center

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้ น

ผลผลิตวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์

โครงการตามนโยบาย
ความร่ วมมือ Fix It Center

รวมทั้งสิ้น

41

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

ที่

ผลผลิต
ปวช.

120,000

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

590,000

42

ที่

6

7
8
9

ประเภทรายการ

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้ น

ผลผลิตวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 2: ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กบั การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมทีด่ ีงาม
โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสํารองไฟฟ้ า เพื่อ
ป้ องกันระบบบันทึกข้อมูลการใช้งานและระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของครู นักเรี ยนและ
บุคลากรของวิทยาลัย
โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ ตู ้ RACK พร้อมถาด
วางรองเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อป้ องกัน
การบุกรุ กสําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อสายสัญญาณใย
แก้วนําแสง สําหรับอาคารปฏิบตั ิการและหอพัก
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีวฒ
ุ ิลูกเสื อ
โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษาสําหรับห้อง
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพโรงแรม
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

โครงการตามนโยบาย
ความร่ วมมือ Fix It Center

รวมทั้งสิ้น

42

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

5

ผลผลิต
ปวช.

43

ที่

ผลผลิต
ปวช.

ประเภทรายการ

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้ น

ผลผลิตวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

ความร่ วมมือ Fix It Center

รวมทั้งสิ้น

43

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

10 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษาประจํา
ห้องปฏิบตั ิการ คหกรรมศาสตร์
11 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษานาฬิกา
ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั ิการโรงแรม
12 โครงการให้บริ การสารสนเทศและบํารุ ง
รักษาระบบเครื อข่าย
13 โครงการศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ
เพื่อยกระดับ คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ของบุคลากรแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
14 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนากิจกรรมนักเรี ยน
นักศึกษา ตามนโยบายเรี ยนดี เรี ยนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ
15 โครงการสร้างเสริ มศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ

โครงการตามนโยบาย

44

ที่

17
18

19

ประเภทรายการ

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้ น

ผลผลิตวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : สนับสนุนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนเพือ่ ตอบสนองในการพัฒนา
ประเทศ
โครงการเสริ มสร้างทักษะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการใหม่ ตามหลักมาตรฐาน สากล
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียน
แผนธุรกิจสําหรับนักเรี ยนนักศึกษา
โครงการฝึ กอบรมคริ สตัลสปาทรี ตเม้นท์
เพื่อสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพือ่ คุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการความรู ้
(Knowledge Management)
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

โครงการตามนโยบาย
ความร่ วมมือ Fix It Center

รวมทั้งสิ้น

73,000
44

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

16

ผลผลิต
ปวช.

45

ที่

ผลผลิต
ปวช.

ประเภทรายการ

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้ น

ผลผลิตวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

ความร่ วมมือ Fix It Center

รวมทั้งสิ้น

45

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

20 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจํา
ศูนย์วิทยบริ การสําหรับการสื บค้นข้อมูล
21 โครงการพัฒนาห้อง สมุดเพื่อส่ งเสริ มการอ่าน
ของนักเรี ยนนักศึกษาและยกระดับการบริ หาร
จัดการ
สู่ คุณภาพห้องสมุด3D
22 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์พฒั นา
ศักยภาพการจัดการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
มาตรฐาน ITสาขา วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
23 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ปั๊มนํ้าหอยโข่งเพือ่ ปรับ
ภูมิทศั น์สระนํ้าของวิทยาลัย
24 โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ า
รองรับการใช้งานอาคารปฏิบตั ิการและหอพัก
25 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์และ
ยานพาหนะ

โครงการตามนโยบาย

46

ที่

ผลผลิต
ปวช.

ประเภทรายการ

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้ น

ผลผลิตวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

ความร่ วมมือ Fix It Center

รวมทั้งสิ้น

46

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

26 โครงการระดมทรัพยากรในการบํารุ ง รักษา
สภาพแวดล้อม
27 โครงการดูแลบํารุ ง รักษาลิฟท์
28 โครงการดูแลบํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ
29 โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
งบประมาณ 2555 แบบมีส่วนร่ วม
30 โครงการพัฒนาระบบบริ หารงานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
31 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนา
องค์กร (Organization Development)
32 โครงการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพงาน
ประชาสัมพันธ์สู่คุณภาพ
33 โครงการพัฒนาบุคลากร
34 โครงการอบรมคุณธรรม /จริ ยธรรมนําความรู ้
นําวิชาชีพ
35 โครงการตรวจสุ ขภาพบุคลากรประจําปี

โครงการตามนโยบาย

47

ที่

ผลผลิต
ปวช.

ประเภทรายการ

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้ น

ผลผลิตวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

ความร่ วมมือ Fix It Center

รวมทั้งสิ้น

47

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

36 โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านอาชีวศึกษาทั้งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ
37 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องถ่ายเอกสารงาน
บริ หารงานทัว่ ไป
38 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อพัฒนางานสื่ อการ
เรี ยนการสอน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ส่ งเสริมการวิจัย สร้ าง
นวัตกรรม
39 โครงการจัดทําสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่และ
โครงงานวิทยาศาสตร์
40 โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิจยั เพือ่
พัฒนาการบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอน

โครงการตามนโยบาย

120,000

48

ที่

ประเภทรายการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : สร้ างเครือข่ ายและส่ งเสริม
ความร่ วมมือ
41 โครงการความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ (ฝึ กงาน)
42 โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน
นักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2554
43 โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษา
ปวช.2, 3 และ ปวส.2 ประจําปี การศึกษา 2554
รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้ น

ผลผลิตวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์

โครงการตามนโยบาย
ความร่ วมมือ Fix It Center

รวมทั้งสิ้น

48

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

ผลผลิต
ปวช.

-

-

120,000

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

120,000

73,000

590,000

903,000

49

ตารางที่ 26 การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่
ประเภทรายการ

1,805,504
1,500,000
225,504
80,000
10,706,068
5,574,800
3,870,584
1,260,684
934,405
934,405
-

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

5,170,000
1,700,000
3,150,000
320,000
5,420,328
3,903,328
307,000
1,210,000
585,500
585,500
-

รวมทั้งสิ้น

6,975,504
3,200,000
3,375,504
400,000
16,126396
9478128
4177584
2,470,684
1,519,905
1,519,905
-

49

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

1. งบบุคลากร
- เงินค่าจ้างชัว่ คราว ครู จา้ งสอน
- เงินค่าจ้างชัว่ คราว ธุรการ
- เงินค่าจ้างชัว่ คราว คนงาน+ยาม
2. งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (ตามโครงการยุทธศาสตร์)
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ (ตามโครงการยุทธศาสตร์)
- ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

เงินรายได้ สถานศึกษา

เงินอุดหนุน
การจัดการศึกษา
โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย 15 ปี

50

ที่
ประเภทรายการ

2,554,023
100,000
2,454,023
16,000,000

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

9,282,503
4,881,743
840,880
1,678,500
1,881,380
1,600,000
1,600,000
22,058,331

รวมทั้งสิ้น

9,282,503
4,881,743
840,880
1,678,500
1,881,380
4,154,023
100,000
4,054,023
38,058,331

50

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

4. งบเงินอุดหนุน
- ค่าหนังสื อเรี ยน
- ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
- ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน
- ค่าพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
5. งบรายจ่ ายอืน่
- รายจ่ายอื่น
- สํารองจ่ายฉุกเฉิ น
รวมประมาณการค่ าใช้ จ่าย

เงินรายได้ สถานศึกษา

เงินอุดหนุน
การจัดการศึกษา
โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย 15 ปี

51

ตารางที่ 27 รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์

ประเภทรายการ

รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : สร้ างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ
ส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1 โครงการเสริ มสร้างความเข้าใจในการเรี ยนสายอาชีพ
2 โครงการเพิ่มวุฒิผมู ้ ีประสบการณ์วิชาชีพ
3 โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
4 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
ยุทธศาสตร์ ที่ 2: ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ ควบคู่กบั การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีด่ ีงาม
5 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องสํารองไฟฟ้ า เพื่อป้ องกันระบบ
บันทึกข้อมูลการใช้งานและระบบ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ครู นักเรี ยนและบุคลากรของวิทยาลัย

เงินรายได้ สถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

30,000

30,000

55,105

55,105

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

ที่

เงินอุดหนุน
การจัดการศึกษา
โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย 15 ปี

52

ที่

7
8
9
10
11
12
13

โครงการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ ตู้ RACK พร้อมถาดวางรองเครื่ องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเพื่อป้ องกันการบุกรุ กสําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนําแสง สําหรับอาคาร
ปฏิบตั ิการและหอพัก
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีวฒ
ุ ิลกู เสื อ
โครงการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์การศึกษาสําหรับห้องฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
โรงแรม
โครงการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์การศึกษาประจําห้องปฏิบตั ิการ
คหกรรมศาสตร์
โครงการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์การศึกษานาฬิกาดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
ห้องปฏิบตั ิการโรงแรม
โครงการให้บริ การสารสนเทศและบํารุ งรักษาระบบเครื อข่าย
โครงการศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการเพื่อยกระดับ คุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอน ของบุคลากรแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

เงินรายได้ สถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

74,000

74,000

94,000

94,000
31,300

31,300

97,500

97,500

6,700

6,700

882,392

882,392

44,200

44,200

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

52

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

6

ประเภทรายการ

เงินอุดหนุน
การจัดการศึกษา
โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย 15 ปี

53

ที่

15

16
17
18

19

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนากิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา
ตามนโยบายเรี ยนดี เรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
โครงการสร้างเสริ มศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนเพือ่ ตอบสนอง
ในการพัฒนาประเทศ
โครงการเสริ มสร้างทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการใหม่
ตามหลักมาตรฐาน สากล
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนแผนธุรกิจสําหรับนักเรี ยน
นักศึกษา
โครงการฝึ กอบรมคริ สตัลสปาทรี ตเม้นท์เพื่อสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ คุณภาพอาชีวศึกษา
ภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารจัดการความรู้ (Knowledge Management)

เงินรายได้ สถานศึกษา

1,881,380
100,000

รวมทั้งสิ้น
1,881,380
100,000

53

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

14

ประเภทรายการ

เงินอุดหนุน
การจัดการศึกษา
โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย 15 ปี

5,500

5,500
7,000

109,200

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

7,000

109,200

54

ที่

ประเภทรายการ

320,000

รวมทั้งสิ้น
320,000
500,000

500,000
54

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

20 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจําศูนย์วิทยบริ การ
สําหรับการสื บค้นข้อมูล
21 โครงการพัฒนาห้อง สมุดเพื่อส่ งเสริ มการอ่านของนักเรี ยน
นักศึกษาและยกระดับการบริ หารจัดการ
สู่ คุณภาพห้องสมุด3D
22 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์พฒั นาศักยภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนห้องเรี ยนมาตรฐาน IT สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
23 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ปั๊มนํ้าหอยโข่งเพือ่ ปรับภูมิทศั น์สระนํ้า
ของวิทยาลัย
24 โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ ารองรับการใช้งาน
อาคารปฏิบตั ิการและหอพัก
25 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์และยานพาหนะ
26 โครงการระดมทรัพยากรในการบํารุ ง รักษาสภาพแวดล้อม
27 โครงการดูแลบํารุ ง รักษาลิฟท์

เงินรายได้ สถานศึกษา

เงินอุดหนุน
การจัดการศึกษา
โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย 15 ปี

98,000

98,000

28,000

28,000

810,000

810,000

155,000
700,000
68,480

155,000
700,000
68,480

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

55

ที่

ประเภทรายการ

รวมทั้งสิ้น

60,000

60,000

30,000

810,000
155,000

100,000
400,000

700,000

218,000
360,000

68,480
60,000
150,000
-

-

150,000
-

1,000,000

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

1,000,000
60,000
264,000

60,000
264,000

55

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

28 โครงการดูแลบํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ
29 โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2555
แบบมีส่วนร่ วม
30 โครงการพัฒนาระบบบริ หารงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
31 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนาองค์กร
(Organization Development)
32 โครงการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพงาน ประชาสัมพันธ์สู่คุณภาพ
33 โครงการพัฒนาบุคลากร
34 โครงการอบรมคุณธรรม /จริ ยธรรมนําความรู ้นาํ วิชาชีพ
35 โครงการตรวจสุ ขภาพบุคลากรประจําปี
36 โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรี ยนการสอนด้านอาชีวศึกษา
ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ
37 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องถ่ายเอกสารงานบริ หารงานทัว่ ไป
38 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อพัฒนางานสื่ อการเรี ยนการสอน

เงินรายได้ สถานศึกษา

เงินอุดหนุน
การจัดการศึกษา
โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย 15 ปี

56

ที่

40

41

42
43

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ส่ งเสริมการวิจัย สร้ างนวัตกรรม
โครงการจัดทําสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่และโครงงาน
วิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิจยั เพือ่ พัฒนาการบริ หาร
จัดการและการเรี ยนการสอน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : สร้ างเครือข่ ายและส่ งเสริมความร่ วมมือ
โครงการความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ (ฝึ กงาน)
โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2554
โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษา ปวช.2, 3 และ
ปวส.2 ประจําปี การศึกษา 2554
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ สถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

275,000

275,000

56
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39

ประเภทรายการ

เงินอุดหนุน
การจัดการศึกษา
โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย 15 ปี

25,000

25,000

40,000

40,000

46,000

46,000

6,371,177

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

2,773,880

9,145,057

57
60

3.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
หลักสูตรที่เปิ ดสอน
ปั จจุบนั วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเชี ยงรายได้จดั กิ จกรรมการเรี ยน การสอนโดยใช้หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546 และหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พ.ศ. 2546 เปิ ดการเรี ยน การสอน 4 ประเภทวิชา 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
1. ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วย ระดับ ปวช. สาขางานตัดเย็บเสื้ อผ้า สาขางาน
อาหาร และโภชนาการ และ สาขางานคหกรรมการผลิต ระดับ ปวส. สาขาวิชา
เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย สาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ สาขาวิชาบริ หารค
หกรรมศาสตร์
2. ประเภทวิชาศิลปกรรม ประกอบด้วย ระดับ ปวช. สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการ
ออกแบบ และสาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม ระดับ ปวส. สาขาวิชาจิ ตรกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ค
3. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม/บริ หารธุรกิจ ประกอบด้วย ระดับ ปวช. สาขางาน การบัญชี
สาขางานการขาย สาขางานการเลขานุ การ และสาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจระดับ
ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้า
ปลีก (ทวิภาคี)
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยระดับ ปวช. สาขางาน การโรงแรม
และสาขางานการท่องเที่ยวระดับ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมและบริ การ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรมและบริ การ (ทวิภาคี)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

58
61

จํานวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ ประจําปี การศึกษา 2554 (2/53-1/54)
ตารางที่ 28 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแต่ ละระดับชั้นภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชา/สาขางานคหกรรม
2. สาขาวิชา/สาขางานผ้าและเครื่ องแต่งกาย
3. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
2. สาขาวิชาการออกแบบ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
4. สาขาวิชาจิตรกรรม
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ค
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
1. สาขางาน/สาขาวิชาบัญชี
2. สาขางาน/สาขาวิชาเลขานุการ
3. สาขางานการขาย/สาขาวิชาการตลาด
4. สาขางาน/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
รวม

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
ปวช.
ปวส.
รวม
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
35 22 13 70
29 21 23 73
86 69 68 223
150 112 104 366
40
50
43

133

34
23
36

93

18 92
25 98
29 108
0
0
72 298

9
17
39
65

14 23
11 28
38 77
63 128

93
101
300
494

15
16
31

0
0
0
31
31
62

92
98
108
31
31
360

16
15
31

123 100 105 328 123 124 247 575
35 33 30 98 37 34 71 169
83 54 57 194 37 40 77 271
79 73 60 212 62 55 117 329
0 20 18 38
38
5 18
0 13
18
320 260 252 832 292 276 568 1,400

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

59
62

ตารางที่ 28 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแต่ ละระดับชั้นภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 (ต่ อ)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
1. สาขางานการโรงแรม
2. สาขางานการท่องเที่ยว
3. สาขาวิชาจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
4. สาขาวิชาการโรงแรมและบริ การ
5. สาขาวิชาการโรงแรมและบริ การ(ทวิภาคี)
รวม
รวมทั้งหมด

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
ปวช.
ปวส.
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
44
77

30
59

33 107
59 195
0
0
0
92 302

รวม

0
0
63
62
8
133

107
195
63
62
8
435

724 554 520 1,798 452 439 891

2,689

121

89

32
27
5
64

ข้ อมูล ณ 1 ก.ย. 2553 รวมนักศึกษารักษาสภาพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

31
35
3
69

60
63

ตารางที่ 29 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแต่ ละระดับชั้นภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชา/สาขางานคหกรรม
2. สาขาวิชา/สาขางานผ้าและเครื่ องแต่งกาย
3. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
2. สาขาวิชาการออกแบบ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
4. สาขาวิชาจิตรกรรม
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ค
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
1. สาขางาน/สาขาวิชาบัญชี
2. สาขางาน/สาขาวิชาเลขานุการ
3. สาขางานการขาย/สาขาวิชาการตลาด
4. สาขางาน/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
รวม

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
ปวช.
ปวส.
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
40 17 21 78
21 25 20 66
134 72 69 275
195 114 110 419

10
12
42
64

8
15
35
58

รวม

18
27
77
122

96
93
352
541

19
39
58

112
83
107
19
39
360

381 122 114 236
99 21 33 54
158 29 33 62
232 49 50 99
15 14 29
6
9 15
1
1
371 254 246 871 242 253 495

617
153
220
331
29
16
1,366

47
29
39

33
33
35

115 101
172 113
43 26
60 51
96 64

32
21
33

86

112
83
107

302

7
26
33

96
30
47
72

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

12
13
25

61
64

ตารางที่ 29 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแต่ ละระดับชั้นภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 (ต่ อ)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริ การ
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
5. สาขางาน/สาขาวิชาการบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม
6. สาขางาน/สาขาวิชาครัวโรงแรม
7. สาขางาน/สาขาวิชาการโรงแรมและบริ การ
(ทวิภาคี)
รวม
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
ปวช.
ปวส.
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
67
65

29
62

30
55

132 91 85
813 560 527

126
182

308

19
14

33
372

ข้ อมูล ณ 30 มิ.ย. 2554 รวมนักศึกษารักษาสภาพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

รวม

30
10

19
44
10

145
226
10

14
5

14
5

14
5

59 92
395 767

400
2,667

65
62

ตารางที่ 30 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามเพศ แผนกวิชา งาน ระดับ และวุฒิการศึกษา
ปฏิบตั ิ
ไปช่ วย
มาช่ วย
ลาศึกษาต่ อ อัตราว่ าง
รวม
ราชการจริง ราชการ
ราชการ
5
คณะผูบ้ ริ หาร
5
65
ข้าราชการครู
64
1
3
พนักงานราชการ
3
12
ลูกจ้างประจํา
12
21
ครู จา้ งสอน
21
1
ครู จา้ งชาวต่างชาติ
1
34
ลูกจ้างชัว่ คราว
34
รวม
141
1
141
ตารางที่ 31 รายละเอียดระดับ ตําแหน่ ง และระดับการศึกษาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประจําปี การศึกษา 2554
ประเภท

จํานวนคน
ที่

ฝ่ าย/สาขาวิชา

1 ฝ่ ายบริหาร
ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการ
2 แผนกวิชา
พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การตลาด
การบัญชี
การเลขานุการ
การท่องเที่ยว

ตําแหน่ งครู ระดับ

ระดับการศึกษา (ปริญญา)

ชาย หญิง รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 รวม

6
3
1
1
1

1
4
9
2
5
7
5
4

1
4
15
5
1
5
8
5
5

1
2
3
1

3
7
3
1
2
7
5
2

1
1
7
1
2

1
4
15
5
1
5
8
5
5

ตํา่ กว่ า
ตรี
ป. ตรี

-

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

1
10
3
4
4
2
-

โท

เอก

รวม

1
3

1
-

1
4
15
5
1
5
8
5
5

4
2
1
1
4
3
5

6663

ตารางที่ 31 รายละเอียดระดับ ตําแหน่ ง และระดับการศึกษาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประจําปี การศึกษา 2554 (ต่ อ)
จํานวนคน
ที่

3
4
5
6
7

ฝ่ าย/สาขาวิชา
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมทัว่ ไป
ออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์ ,จิตรกรรม
พนักงานราชการ
ลูกจ้ างประจํา
ครูจ้างสอน
ครูจ้างชาวต่ างชาติ
ลูกจ้ างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น
มาช่วยราชการ

ตําแหน่ งครู ระดับ

ระดับการศึกษา (ปริญญา)

ชาย หญิง รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 รวม

3
1
1
8
6
1
10
42
1

6
6
4
1
2
4
15
24
99

6
6
4
1
3
1
3
12
21
1
34
141

7

6
6
3
1
2
1
49

1
1
14

6
6
4
1
3
1
70

ตํา่ กว่ า
ตรี
ป.ตรี

11
20
31

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

5
5
2
1
3
1
17
14
72

โท

เอก

รวม

1
1
2
3
1
4
1
37

1

6
6
4
1
3
1
3
12
21
1
34
141

67
64

ตารางที่ 32 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนตามหน้ าที่ และเพศ
หน้ าที/่ งาน
งานพัสดุ
งานบัญชี
งานการเงิน
งานบริ หารงานทัว่ ไป (สารบรรณ)
งานบริ หารงานทัว่ ไป (เอกสารการพิมพ์)
งานประชาสัมพันธ์
งานบุคลากร
งานทะเบียน
งานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา
งานแนะแนว
งานโครงการพิเศษ
วางแผนและงบประมาณ
งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์
งานความร่ วมมือ
งานส่ งเสริ มผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
งานวัดผลประเมินผล
งานวิทยบริ การ (ห้องสมุด)
งานวิทยบริ การ (อินเทอร์เน็ต)
งานพัฒนาหลักสู ตร
งานสื่ อโสตทัศนูปกรณ์
คนงาน
รวมทั้งสิ้น

ชาย
1
1
1
1
1
1
1
3
10

หญิง
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
3
24

รวม
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
6
34

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

หมายเหตุ

6865

3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
สถานศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรี ยญทอง ด้านการจัดสถานที่เรี ยนรู ้ทางเทคโนโลยี “ห้องปฏิบตั ิการบัญชี”
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรี ยญเงิน ด้านการจัดสถานที่ เรี ยนรู ้ทางเทคโนโลยี “การพัฒนาซอฟแวร์
และเว็บไซต์”
- รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ปี การศึกษา 2553
ข้าราชการครู
- นางพิสมัย
นนประสาท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากโครงการ
“สุ ดยอดอาจารย์อาชีวะสู่ระดับโลก
- นายอิทธิ
โลหะชาละ ได้รับเกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติ ครู ผสู ้ อนดีเด่น
ตามกลุ่ม สาระของคุรุสภา สาระผูส้ อนศิลปะดีเด่น
- นางวรรณพร ชูสกุลพัฒนา ได้รับเกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติ ครู ผสู ้ อนดีเด่น
ตามกลุ่ม สาระของคุรุสภา สาระผูส้ อนพื้นฐาน
การงานอาชีพดีเด่น
- นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ
ได้รับเกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติ ครู ผสู ้ อนดีเด่น
ตามกลุ่ม สาระของคุรุสภา สาระผูส้ อนภาษาไทยดีเด่น
- นางสาคร
วรรณสุ ข
ได้รับเกียรติบตั รครู ผสู ้ อนดีเด่นอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
- นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ ได้รับเกียรติบตั รครู ผสู ้ อนดีเด่นอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
- นายเพทาย
บํารุ งจิตต์ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะจากครู ชาํ นาญการ
เป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะจากครู ชาํ นาญการ
- นางศศิวิมล สรรพศรี
เป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะจากครู ชาํ นาญการ
เป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษสาขาวิชาการโรงแรม
- นางพิสมัย
นนประสาท ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะจากครู ชาํ นาญการ
เป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษสาขาวิชาการโรงแรม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

69
66

นักเรี ยนนักศึกษา
ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนนักศึกษา
1. รางวัลผูม้ ีความประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย นายอาทิตย์ หน่อปวงคํา
2. รางวัลผูม้ ีความประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคมแห่ งประเทศไทย นางสาวภูธิสา ชุมมัสยา
ตารางที่ 33 ผลงานดีเด่ นด้ านวิชาชีพ และวิชาพืน้ ฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ
1. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการตัดเย็บชุดเด็ก อายุ 3-5 ขวบ นางสาวรัตนาพร แซ่หลี
นางสาวชุติมา โอเปี ย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการตัดเย็บเสื้ อคลุม นางสาวกนกวรรณ แซ่หวู่
สตรี แขนยาว
นางสาวนาริ น วงค์บุญชัยเลิศ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะเมนูสุขภาพจาก
นายนิคม ก้อใจ
ธัญพืช(อาหารจานเดียวและขนมหวาน)
นางสาวฐานุตรา โว่ยหยือ่
4. รางวัลชนะเลิศ ทักษะประดิษฐ์พานขันหมากและ
นายอนุรักษ์ ชัยธนานันท์
พานขันหมั้น (แหวน)
นายศรัณยู พรมใจสา
นายกฤษฎา มาตัน
นายสุ มนัส รักทา
นายณัฐวุฒิ วรรณชัย
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะวาดภาพคนเหมือน นายศุภวัทน์ ปาเปาอ้าย
6. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดทําและนําเสนอรายการ นายเชิดชู เขื่อนคํา
นําเที่ยว
นายอภิชยั โสภาพันธ์
7. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่ องดื่ม (ชายเดี่ยว) นายกรกช ไกรสอน
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่ องดื่ม นายวัชรพงษ์ ธรรมวงค์
9. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่ องดื่ม (หญิงเดี่ยว) นางสาวอําภา จันต๊ะน๊ะ
10. รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากลหญิง
นางสาวอมรทิพย์ เกษม
11. รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 2 การประกวดร้องเพลง
นายมานพ แชมือ
สากลชาย
12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดร้องเพลง
นางสาวนภาตา โชติ
ไทยลูกทุ่งหญิง
13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดร้องเพลง
นางสาวอรยาณี อาศิระมงคล
ไทยสากลหญิง
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย

70
67

ตารางที่ 33 ผลงานดีเด่ นด้ านวิชาชีพ และวิชาพืน้ ฐาน (ต่ อ)
- ระดับชาติ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวกนกวรรณ แซ่หวู่
ทักษะการตัดเย็บเสื้ อคลุมสตรี แขนยาว
นางสาวนาริ น วงค์บุญชัยเลิศ
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายอนุรักษ์ ชัยธนานันท์
ทักษะประดิษฐ์พานขันหมากและพานขันหมั้น นายศรัณยู พรมใจสา
(แหวน)
นายกฤษฎา มาตัน
นายสุ มนัส รักทา
3. ได้รับรางวัลชมเชย
นายนิคม ก้อใจ
ทักษะเมนูสุขภาพจากธัญพืช (อาหารจานเดียว นางสาวฐานุตรา โว่ยหยือ่
และขนมหวาน)
3.4 ความสํ าเร็จตามเป้ าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2554 เกิดขึ้นได้จากการมีส่วน
ร่ วม โดยได้ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องร่ วมกันวางแผน และดําเนิ นการ
โดยสามารถสรุ ปประเด็นสําคัญของความสําเร็ จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดงั นี้
3.4.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา
- ดําเนิ นโครงการเพื่อให้เกิ ดการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร ให้ทุกคนทุกฝ่ ายมี
ส่ วนร่ วมในการดําเนิ นการทุก ๆ กิ จกรรมขององค์กร โดยได้ดาํ เนิ นการจัดทํา
โครงการพัฒนา องค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบจุดแข็ง
จุดอ่อน ปั ญหา และแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงาน สามารถร่ วมมือกันพัฒนา
องค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม
- ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยและเหมาะสม
ในการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยน และชุมชน สังคม
3.4.2 การพัฒนาผูเ้ รี ยน
- ดําเนิ นการจัดการศึกษาประเภทบริ หารธุ รกิจ คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยกําหนดจํานวนห้องเรี ยน ปวช.
ต่อ ปวส. ในสัดส่ วนเท่ากัน
- ดําเนิ นโครงการ และกิ จกรรมที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการใช้
ภาษาที่ 2
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3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

- จัดกิจกรรมส่ งเสริ มอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จริ ยธรรม และประเพณี ไทย
- ผูเ้ รี ยนดําเนินการตามโครงการ หรื อกิจกรรมเพื่อป้ องกัน และแก้ไขปั ญหามลภาวะ
และอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ ท ํา ให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามตระหนั ก รู ้ จ ัก ป้ องกัน
แก้ปัญหาในเรื่ องมลภาวะ และภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรี ยนการสอน
- ดําเนินการโครงการพัฒนา จัดหา อุปกรณ์การเรี ยน การสอน เอกสาร ตํารา รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน อย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง
- จัดการอบรมให้ความรู ้แก่ครู ในการจัดทําแผนการสอนฉบับสมบูรณ์ การบูรณา
การหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรี ยน การสอน การประเมินผลตามสภาพจริ ง ฯ
- จัด ทําหลัก สู ตรในทุกสาขาวิ ชาที่ เ กี่ ยวข้อง ในระดับ ปวช. และ ปวส. ร่ ว มกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
- จัดทําหลักสูตรในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในระดับ ปวช. และ ปวส. ร่ วมกับสํานัก
มาตรฐานฯ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การวิจยั และพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจยั
- ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การผลิตผลงาน สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั เพื่อใช้ประโยชน และ
หรื อพัฒนางานในทุกภารกิจ ให้มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลมากขึ้น และทํา
การเผยแพร่ ผลงานฯ จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่ องการวิจยั ทางการศึกษา ฯ
การบริ การทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน และสังคม
- จัดดําเนิ นการโครงการให้บริ การทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยทําการสอน อบรม
และเผยแพร่ สารสนเทศ ทางด้านวิชาชีพแก่ หน่วยงานอื่น องค์กรภาคเอกชน และ
ชุมชน สังคม
ั โรงเรี ยนมัธยมในจังหวัด
- ดําเนิ นการแนะแนวการศึ กษาต่อในด้านวิชาชี พให้กบ
เชียงรายอย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา
- ดํา เนิ น การโครงการเปิ ดบ้า นอาชี ว ะฯ เพื่ อ ให้ค วามรู ้ และทัก ษะแก่ นัก เรี ย น
นักศึกษา และประชาชน
การจัดหาทรัพยากร และแหล่งการเรี ยนรู ้
- ร่ ว มมื อ และประสานสัมพัน ธ์กับภาคเอกชน และองค์กรในท้องถิ่ น เพื่อระดม
ทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา ให้เกิดมีคุณภาพสูงสุ ด
- นําผูเ้ รี ยนทุกสาขาวิชา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ออกศึกษานอกสถานที่ ในแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับวิชาชีพที่กาํ ลังศึกษา
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3.4.7 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
- จัดอบรมภายในสถานศึกษา และหรื อส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้า
ร่ วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองทั้งใน และต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู ้ และวิสยั ทัศน์ให้กว้างไกลมากขึ้น
3.4.8 การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
- จัดทําบันทึกความร่ วมมือทางด้านการจัดการศึกษากับชุมชน องค์กรภาครัฐ และ
เอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้นทุกปี การศึกษา
3.5 ความสํ าเร็จตามเป้ าหมายของแผนบริหารความเสี่ ยง
3.5.1 ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ร่ วมกันกําหนดให้จดั ทํากิ จกรรม “ปิ ดรั้ วล้อมรั ก” โดยจะทําการปิ ดประตูร้ ัวทุก
ประตูของสถานศึกษา กําหนดให้ครู เวร และยามของสถานศึกษาร่ วมกันดูแลความ
ปลอดภัยของบุคลากรทั้งหมด มีการตรวจตราผูเ้ ดินทางผ่านเข้าออกในช่วงเวลา
ราชการ
- จัดทําโครงการติดกล้องวงจรปิ ดเพื่อทําการบันทึกเหตุการณ์ ร้าย จากโจร ขโมย
อุบตั ิเหตุ หรื อภัยธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทําให้บุคลากรมีความมัน่ ใจในการ
รักษาความปลอดภัยมากขึ้น
- จัดทําโครงการประกันภัยฯ ให้กบั ผูเ้ รี ยน และบุคลากรทุกฝ่ าย
3.5.2 ความเสี่ ยงด้านการทะเลาะวิวาท
- จัดทําโครงการติดกล้องวงจรปิ ดฯ
- จัดทํากิจกรรม “ปิ ดรั้วล้อมรัก”
- ครู ทุกคนเป็ นเจ้าหน้าที่ในงานปกครอง ได้ร่วมกันดูแลเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้เกิด
การทะเลาะวิว าททั้งภายใน และภายนอกสถานศึ กษา และรี บระงับเหตุ หากมี
เหตุการณ์ ทะเลาะวิวาทเกิ ดขึ้น หรื อแจ้งหัวหน้างานปกครองฯ เพื่อดําเนิ นการ
ต่อไป
- งานปกครองได้ท าํ การประสานงานกับ ตํา รวจฯ ทุ ก ครั้ งที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทได้ เพื่อให้ตาํ รวจมาช่วยดําเนิ นการให้เหตุการณ์กลับเป็ น
ปกติโดยเร็ วที่สุด
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3.5.3 ความเสี่ ยงด้านสิ่ งเสพติด
- ครู ทุกคนในสถานศึกษาร่ วมกันดูแล
- จัดทําโครงการติดกล้องวงจรปิ ดฯ
- จัดทํากิจกรรม “ปิ ดรั้วล้อมรัก”
- งานปกครองได้ทาํ การประสานงานกับตํารวจฯ
- จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนดูแลกันเอง
- จัดทําโครงการตรวจร่ างกาย และสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกคนทุกปี การศึกษา
3.5.4 ความเสี่ ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
- ใช้รายวิชาเพศศึกษา เป็ นหลักในการให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้รับทราบถึงหลัก
วิชาการเกี่ยวกับเพศ จิตวิทยาวัยรุ่ น และอัตราความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
- ครู ที่ปรึ กษาเป็ นผูด้ ูแลผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นปกครองของตน โดยจะสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยน และคอยตักเตือนเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมที่ผเู ้ รี ยน
พึงปฏิบตั ิ
3.5.5 ความเสี่ ยงด้านการพนัน และการมัว่ สุ ม
- ครู ทุกคนในสถานศึกษาร่ วมกันดูแล
- จัดทําโครงการติดกล้องวงจรปิ ดฯ
- จัดทํากิจกรรม “ปิ ดรั้วล้อมรัก”
- งานปกครองได้ทาํ การประสานงานกับตํารวจฯ
- จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนดูแลกันเอง
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ตอนที่ 4
การดําเนินงานของสถานศึกษา
4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
สามัคคี มีวินยั ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ
วิสยั ทัศน์
วิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาเชี ย งรายเป็ นผูน้ ําจัด การศึ ก ษาวิชาชี พอย่างมี คุณ ภาพได้มาตรฐาน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค
2. ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
3. บูรณาการหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งกับการจัด กิ จกรรมการเรี ยนและการ
บริ หารจัดการ
4. วิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
4.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2. ยกระดับ คุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ควบคู่ กับ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมที่ดีงาม
3. สนับสนุนการผลิต และพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองในการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อคุณภาพอาชี วศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
5. ส่ งเสริ มการวิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาอาชีพ
6. สร้างเครื อข่าย และส่ งเสริ มความร่ วมมือ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ : ขยายโอกาส และยกระดับการศึกษาวิชาชี พ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ส่ งเสริ ม คุณภาพชีวิตให้กบั ชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพให้หลากหลาย และต่อเนื่องจนถึงระดับปริ ญญา
กลยุทธ์ ที่ 2 : บริ การ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ สู่สงั คม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พ ควบคู่กบั การปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม
เป้าประสงค์ : ผูเ้ รี ยน บุคลากร และสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็ นพลเมืองดี
ของสังคม ประเทศชาติ
กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ ที่ 4 : สร้างมาตรฐาน และพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยน การสอน และ
การ
วัดผลประเมินผล
กลยุทธ์ ที่ 5 : ส่ งเสริ มการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 6 : ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 7 : ส่ งเสริ มให้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ ที่ 8 : อาชีวศึกษาสื บสานศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองในการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ : ผลิต และพัฒนากําลังคนด้านอาชี วศึ กษาตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น และประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 9 : สร้าง และส่ งเสริ มค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 10 : เสริ มสร้างทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อคุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ ที่ 11 : พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 12 : พัฒนาครู และบุคลากร
กลยุทธ์ ที่ 13 : ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากร นักเรี ยน นักศึกษา ปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่ งเสริ มการวิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาอาชีพ
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจ ัย และนวัต กรรมเป็ นที่ ย อมรั บ มี ก ารเผยแพร่ และนําไปใช้
ประโยชน์
กลยุทธ์ ที่ 14 : ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่ งประดิษฐ์
ยุทธศาสตร์ที่6 : สร้างเครื อข่าย และส่ งเสริ มความร่ วมมือ
กลยุทธ์ ที่ 15 : ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 16 : เพิ่มเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
นโยบายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
2. พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่ องมือ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ ประกอบการเรี ยน การสอน
สื่ อการสอน
3. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. เพิ่มเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
6. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริ หารจัดการ
7. ประกันคุณภาพการศึกษา
8. สื บสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. เสริ มสร้างทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
เป็ นตัวชี้วดั ความสําเร็ จของผลการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์มีฐานในการ
กําหนดตัวชี้วดั ดังนี้
1. ตัวชี้วดั ใน 4 มิติ (Balance Scorecard)
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้กาํ หนดมิติของแผนของ
ส่ วนราชการ ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิ ทธิผลตามยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริ การ
มิติที่ 3 ด้านประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
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2. การเทียบเคียง (Bench marking)
โดยเที ย บเคี ย งกับ มาตรฐาน หรื อเกณฑ์ ที่ ก ํา หนดไว้ ทั้ง ที่ เ ป็ นเกณฑ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมศ. รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน หรื อ
หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ใช้ไปสู่เป้ าหมาย และกลยุทธ์ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยได้กาํ หนดเป้ าหมาย และกลยุทธ์ดงั นี้
ตารางที่ 34 เป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมายการพัฒนา
1. ด้านการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน และผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาวิชาชีพ

-

กลยุทธ์
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ความรู ้ และทักษะวิชาชี พตามหลักสู ตรที่เหมาะสม
กับเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
พัฒ นาผู ้เ รี ยนให้ มี ท ัก ษะในการใช้ภ าษาสื่ อ สารได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง
เหมาะสม
พัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีความรู ้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี ค วามรู ้ และทัก ษะตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
หลักสูตรสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอิสระ
พัฒ นาผู ้เ รี ยนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ ของผู ้สํ า เร็ จการศึ ก ษาที่ ส ถาน
ประกอบการ หรื อหน่วยงานพึงพอใจ
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เป้าหมายการพัฒนา
กลยุทธ์
2. ด้านการพัฒนา
- ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่
หลักสู ตร และการจัด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การเรี ยน การสอน - จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
- จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม และเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
- จัด สถานที่ เ รี ย น สถานที่ ฝึ กปฏิ บ ัติ ง าน สถานที่ ศึ ก ษาค้น คว้า ให้
เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
แหล่งการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ
- จัด ระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อ ม และสิ่ ง อํา นวยความ
สะดวก ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
- พัฒนาบุคลากรทุ กคนของสถานศึ กษาในงานที่ เ กี่ ยวข้องอย่างเป็ น
ระบบ และต่อเนื่อง
- ระดมทรั พยากรจากทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัด
การศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ด้านกิจกรรมพัฒนา - จัด ทํา ระบบการดู แ ลให้ ค ํา ปรึ กษาผู ้เ รี ยน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี
ผูเ้ รี ยน
ประสิ ทธิภาพ
- จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ดี
งามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ และมนุษย์สมั พันธ์
- จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านการบริ การ
- บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร
วิชาชีพสู่ สงั คม
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
- จัด สรรงบประมาณ เพื่ อ การบริ ก ารวิ ช าชี พ อย่ า งเป็ นระบบ และ
สอดคล้องกับแผนการบริ การวิชาชีพที่กาํ หนด
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เป้าหมายการพัฒนา
5. ด้านการพัฒนา
นวัตกรรม และ
การวิจยั

-

-

-

6. ด้านภาวะผูน้ าํ
และการจัดการ

-

7. ด้านมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

-

กลยุทธ์
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนา การเรี ยน การสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จัด สรรงบประมาณในการสร้ า ง พัฒ นา และเผยแพร่ น วัต กรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยน
การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จัด การเผยแพร่ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การสร้ า ง และพัฒ นานวัต กรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยน
การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ใช้ภ าวะผูน้ ํา และการมี วิ สั ย ทัศ น์ ข องผูบ้ ริ ห าร ในการผสมผสาน
ความร่ วมมื อ ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงาน หรื อ
บุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
จัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
อย่าง เหมาะสม
จัดทําคู่มือ และแผนการประกันคุณภาพ
จัดเก็บหลักฐาน หรื อจัดทํารายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจําปี
จัดทําข้อมูลหลักฐานข้อคิดเห็น ข้อร้องเรี ยนเพื่อการปรับปรุ งระบบ
หรื อกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ทําการรายงานเผยแพร่ ผลการประกัน คุ ณ ภาพภายในต่ อกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
นําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งการบริ หารงานให้ได้มาตรฐาน และ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ดําเนินการอย่างต่อเนื่ อง และมีนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้น มีการปฏิบตั ิที่ดี
(Good Practice) หรื อเป็ นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งมี
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้สูงมากขึ้น
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4.3 มาตรการป้องกัน และควบคุมความเสี่ ยง
4.3.1 ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการใช้ การบํารุ งรักษาอาคารสถานที่
- กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ แนวทางปฏิบตั ิงานของยามรักษาการ
- กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ แนวทางปฏิบตั ิงานการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์
และติดตั้งทัว่ ทั้งบริ เวณสถานศึกษาเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย
- กําหนดมาตรฐานด้านการจัดทําการประกันภัยฯ ให้ผเู ้ รี ยน และบุคลากรทุกฝ่ าย
- กําหนดมาตรการเปิ ด ปิ ดประตูสถานศึกษา
4.3.2 ความเสี่ ยงด้านการทะเลาะวิวาท
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการงานปกครอง
- กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ แนวทางปฏิบตั ิงานของยามรักษาการ
- กําหนดมาตรการเปิ ด ปิ ดประตูสถานศึกษา
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการควบคุม ดูแลผูเ้ รี ยนโดยครู ที่ปรึ กษา
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการควบคุม ดูแลผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการประสานงานกับตํารวจฯ
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการประสานงานกับผูป้ กครอง
4.3.3 ความเสี่ ยงด้านสิ่ งเสพติด
- กําหนดแนวทางปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยน
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการตรวจร่ างกาย และสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการงานปกครอง
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการควบคุม ดูแลผูเ้ รี ยนโดยครู ที่ปรึ กษา
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการควบคุม ดูแลผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการประสานงานกับตํารวจฯ
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการประสานงานกับผูป้ กครอง
4.3.4 ความเสี่ ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
- กําหนดมาตรฐาน การให้ความรู ้ แนวทางปฏิบตั ิการสอนรายวิชาเพศศึกษา
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการงานปกครอง
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการควบคุม ดูแลผูเ้ รี ยนโดยครู ที่ปรึ กษา
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการควบคุม ดูแลผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการประสานงานกับผูป้ กครอง
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4.3.5 ความเสี่ ยงด้านการพนัน และการมัว่ สุ ม
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการงานปกครอง
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการควบคุม ดูแลผูเ้ รี ยนโดยครู ที่ปรึ กษา
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการควบคุม ดูแลผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการประสานงานกับตํารวจฯ
- กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิการประสานงานกับผูป้ กครอง
4.4 ระบบโครงสร้ างการบริหารงาน
วิทยาลัยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกภาคส่ วน หลักธรรมมาภิบาลในการบริ หาร
จัดการองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่ วมตัดสิ นใจและปฏิบตั ิร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการดําเนิ นงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้นโยบายการจัดการเรี ยน
การสอนและการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร้างการบริ หาร ดังนี้
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4.5 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ลักษณะของการพัฒนา
วิทยาลัยได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ได้ดาํ เนิ นการที่เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน และผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ
2. ด้านการพัฒนาหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4. ด้านการบริ การวิชาชีพสู่สงั คม
5. ด้านการพัฒนานวัตกรรม และการวิจยั
6. ด้านภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
7. ด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
การนําผลประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษามาเป็ นแนวทางการพัฒนา
1. วิธีการพัฒนาปรั บปรุ งการปฏิ บตั ิ งาน จะนําผลการประเมิ นภายใน และภายนอก มา
จัดทําเป็ นรายงานการประเมิน ตนเอง เผยแพร่ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ และการจัดประชุมเพื่อการ
ระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐาน
การศึกษาด้านใดมีผลการดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด สถานศึกษาจะมอบหมายให้
ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องจัดทําแผนพัฒนา ปรั บปรุ ง โดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบตั ิการ ระยะเวลาการ
ดําเนิ นการ ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนิ นงาน และวิธีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุ ง
ดังกล่าวจะนําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา และขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หากจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน และหรื อต้องการให้ชุมชน สังคม ช่วยเหลือ
2. การวางแผนงานของสถานศึกษา ใช้การจัดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยผูบ้ ริ หาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชน สังคม มีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษา
และชุมชน มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินงานในแต่ละมาตรฐานว่าต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิใน
ด้านใด ระดับใด มี การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรั บตัดสิ นระดับความสําเร็ จ มี การวางแผน
ออกแบบกิ จกรรม ระบบ โครงสร้ าง เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ โดยผูเ้ กี่ ยวข้องเป็ นผูเ้ สนอ
แผนการปฏิบตั ิการ ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม
3. นําแผนสู่ การปฏิบตั ิ โดยการกําหนดปฏิทินปฏิบตั ิงาน และดําเนิ นงานตามแผนมีกลไก
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ จากผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นระยะ ๆ ตามตารางเวลาที่กาํ หนด และมี
การรายงานผลความก้าวหน้าด้วยวาจา ลายลักษณ์อกั ษร และหรื อการจัดการประชุมฯ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

81

4. การตรวจสอบ ติ ดตาม มีการวางระบบประเมิ นตนเองแบบเป็ นทางการ และไม่เป็ น
ทางการ สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิ เทศ ประเมินการดําเนิ นงาน และ
รายงานผลต่อที่ประชุม
อนึ่ งในแต่ละเดือนสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมบุคลากร ครู เดือนละหนึ่ งครั้ง ทั้งนี้ เพื่อ
ตรวจสอบการดําเนิ นงาน และประชุมปรึ กษาหารื อประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข และ
หรื อป้ องกันปั ญหา
ผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการ แผนงาน งาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ขอรายงานผลการดําเนินงานในรู ปของตาราง โดยจะแสดงถึง
กิ จกรรม โครงการ หรื องานที่ ไ ด้ปฏิ บตั ิ พร้ อมทั้งผลการปฏิ บตั ิ ที่ แ สดงถึ งความสอดคล้องกับ
มาตรฐานทั้ง 7 มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐาน ด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน และผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ ด้าน
การพัฒนาหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ด้านการบริ การ
วิชาชี พสู่ สังคม ด้านการพัฒนานวัตกรรม และการวิจยั ด้านภาวะผูน้ าํ และการจัดการ และด้าน
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ความสําเร็ จ กิจกรรม โครงการ และหรื องานที่ได้ปฏิบตั ิรวม
41 กิจกรรม โครงการ งาน เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 35 กิจกรรม โครงการ แผนงาน หรืองาน และผลการปฏิบัติ
กิจกรรม/โครงการ
ผลการปฏิบัติ
แผนงาน/งาน
รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : สร้ างโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพและส่ งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
1. โครงการเสริมสร้ างความเข้ าใจในการเรียน 1. กิจกรรมการประชุ มครูแนะแนว
- ครู แนะแนวจากโรงเรี ยน
สายอาชีพ
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายเข้าร่ วม
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพิจารณา
จัดสรรโควตาเข้าศึกษาต่อและการ
จัดการเรี ยนการสอน จํานวน 28 คน
จากโรงเรี ยนมัธยม 25 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรี ยนเมืองเชียงราย
2. โรงเรี ยนบัวสลีวิทยา
3. โรงเรี ยนบ้านปล้องวิทยา
4. โรงเรี ยนบ้านหัวดอย
5. โรงเรี ยนแม่สายประสิ ทธิ์ศาสตร์
6. โรงเรี ยนห้วยสักวิทยาคม
7. โรงเรี ยนอาชีวศึกษาแม่สาย
8. โรงเรี ยนป่ าแดดวิทยาคม
9. โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม
10. โรงเรี ยนแม่จนั วิทยาคม
11. โรงเรี ยนเวียงป่ าเป้ าวิทยาคม
12. โรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี
13. โรงเรี ยนเทศบาล 6 นครเชียงราย
14. โรงเรี ยนไม้ยาวิทยาคม
15. โรงเรี ยนบ้านป่ าบง
ที่
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์
ที่

2. โครงการเพิม่ วุฒิผู้มปี ระสบการณ์ วชิ าชีพ
3. โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้ น

ผลการปฏิบัติ
16. โรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม
17. โรงเรี ยนบ้านสันชุม (สหราษฏร์
บํารุ ง)
18. โรงเรี ยนชุมชนบ้านสบเปา
19. โรงเรี ยนดํารงราษฏร์สงเคราะห์
20. โรงเรี ยนดอนชัยวิทยาคม
21. โรงเรี ยนวัฒนศึกษา
22. โรงเรี ยนแม่ยาววิทยา
23. โรงเรี ยนบ้านปางคึก
24. โรงเรี ยนบ้านแม่จนั
25. โรงเรี ยนบ้านป่ าม่วง
2. กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่ อ
1. หัวหน้างานในฝ่ ายวิชาการและ
หัวหน้าแผนกวิชาบรรยายการจัดการ
เรี ยนการสอนแต่ละสาขาวิชา
2. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเยีย่ มชมการจัดการ
เรี ยนการสอน
- ไม่ มีผู้สมัคร
1. 108 อาชีพ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย วันที่ 24 – 25
พฤศจิกายน 2553
2. 108 อาชีพ งานเปิ ดบ้าน เปิ ดใจ ”เรี ยน
อาชีวะดี เรี ยนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทํา”
วันที่ 26–29 มกราคม 2554
3. 108 อาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วันที่ 27 มกราคม 2554
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ที่

กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน

ผลการปฏิบัติ

4. โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตร 9+1, 12+1 วันที่ 20 – 21
สิ งหาคม 2554
5. โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
สําหรับบุคคลทัว่ ไป บ้านดอกบัว
วันที่ 27 – 28 สิ งหาคม 2554
6. โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
สําหรับบุคคลทัว่ ไป บ้านสันทราย
น้อย วันที่ 17–18 กันยายน 2554
4. โครงการขยายบทบาทศูนย์ ซ่อมสร้ างเพือ่ 1. มีผเู ้ ข้าใช้บริ การในด้านการซ่อม
2. ศูนย์สนั ทรายและดอยลาน จํานวน
ชุ มชน Fix It Center
125 คน
3. มีผใู ้ ช้บริ การในด้านการฝึ กอบรม
ศูนย์สนั ทรายและดอยลาน จํานวน
680 คน
4. มีผใู ้ ช้บริ การด้านการเสริ มอาชีพศูนย์
สันทรายและดอยลาน จํานวน 500
คน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กบั การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีด่ ีงาม
1. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทํางาน
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสํ ารอง
อย่างมีเสถียรภาพมากยิง่ ขึ้น
ไฟฟ้าเพือ่ ป้องกันระบบบันทึกข้ อมูลการ
2. สามารถป้ องกันระบบบันทึกข้อมูล
ใช้ งานและระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
และฐานข้อมูลสูญหายและสูญเสี ย
ของครู นักเรียนและบุคลากรของวิทยาลัย
ได้มาก
3. ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการ
เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
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กิจกรรม/โครงการ
ผลการปฏิบัติ
แผนงาน/งาน
ั ฑ์ตู ้ Rack สําหรับการ
6. โครงการซื้อครุ ภัณฑ์ ต้ ู RACK พร้ อมถาด 1. จัดซื้อครุ ภณ
ติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
วางรองเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายเพือ่
(Server) ขนาด 19 นิ้ว 42U พร้อม
ป้องกันการบุกรุกสํ าหรับคอมพิวเตอร์
ถาดวางรองเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่
แม่ ข่าย
ข่ายจํานวน 1 ชุด
2. สามารถป้ องกันการบุกรุ กหรื อ
เข้าถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทาง
กายภาพได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

สอดคล้อง
มาตรฐานที่
6

7. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่ อสายสั ญญาณใ - ติดตั้งระบบเชื่อมต่อสายสัญญาณใย
แก้วนําแสง พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้
แก้วนําแสง สํ าหรับอาคารปฏิบัติการและ
1. Fiber Patch coard SM(สายต่อ
หอพัก
สัญญาณเข้าอุปกรณ์แปลงสัญญาณ)
จํานวน 2 ชุด
2. Rack mount Encloser (ถาดเก็บสาย
ไยแก้วนําแสง) จํานวน 2 ชุด
3. Fiber Optic single mode 6 Core
(สายใยแก้วนําแสง) จํานวน 220 เมตร
4. SFP Module 1000Mbs LX (ชุดแปลง
สัญญาณแสงเป็ นดิจิตอล) จํานวน 4
ชุด
5. Fiber Optic installation and terminate
(ค่าติดตั้งระบบ) จํานวน 1 งาน

6

ที่
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
8. โครงการพัฒนาบุคลากรให้ มีวุฒิลูกเสื อ
ที่

ผลการปฏิบัติ

- ฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อวิสามัญ
ขั้นความรู ้เบื้องต้น(B.T.C)จํานวน3วัน
- สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์พฒั นา
บุคลากรทางการลูกเสื อ ยุวกาชาด
และกิจกรรมเยาวชนประจําภาคเหนือ
ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง เชียงราย
- การดําเนินงานและวิทยากร ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสํานักงานลูกเสื อ
จังหวัดเชียงราย
9. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาสํ าหรับ - จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์
1. แอลซีดีทีวี พานาโซนิค THห้ องฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพโรงแรม
P42X20T ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1
เครื่ อง ราคา 11,800 บาท
2. พลาสม่าทีวี พานาโซนิค THP42X20T ขนาด 42 นิ้ว จํานวน 1
เครื่ อง ราคา 19,500 บาท
10. โครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ การศึกษาเพือ่
- จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์โต๊ะปฏิบตั ิงานสแตน
เลส ขนาด 1.50 x 0.80 x 0.80 เมตร
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การเรียนการสอนห้ องปฏิบัตกิ าร คหกรรม จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 19,500 บาท
- มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการทันสมัย
ศาสตร์ (531)
เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน
- มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการมีความ
ทันสมัย สมบูรณ์แบบ สร้างความ
ประทับใจต่อ นักเรี ยน นักศึกษา
ตลอดจนผูใ้ ช้บริ การส่ งเสริ ม สนับสนุน
ให้การจัดการเรี ยนการสอนเกิด
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ดและเพิ่มประโยชน์
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
11. โครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ การศึกษานาฬิ กา
ดิจิตอลพร้ อมอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
โรงแรม
ที่

ผลการปฏิบัติ

- จัดซื้อซื้อนาฬิกาดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
และสายควบคุม สําหรับการเรี ยนการ
สอนและการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
โรงแรมและบริ การ จํานวน 1 ชุด ราคา
6,700 บาท
12. โครงการให้ บริการสารสนเทศและบํารุง
- ปรับเพิ่มความเร็ วในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตจากเดิม 10/1.5 Mbps เป็ น
รักษาระบบเครือข่ าย
10/4 Mbps
- การติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกมีความรวดเร็ วมากขึ้น
- ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจใน
ความเร็ วที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 100
13. โครงการศึกษาดูงานด้ านอาหารและ
- ครู แผนกอาหารและโภชนาการ
โภชนาการเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการ จํานวน 8 คน ศึกษาดูงาน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรียน การสอนของบุคลากรแผนกวิชา
กรุ งเทพฯ
อาหารและโภชนาการ
2. การแสดงสิ นค้าและเทคโนโลยีเพื่อ
ผูป้ ระกอบการด้านอาหารและ
การบริ การนานาชาติ สยามพารากอน
กรุ งเทพฯ
3. มหกรรมสิ นค้าโชว์ห่วย เมืองทองธานี
4. สิ นค้าโอท็อป กล้วยอบนํ้าผึ้ง
พิษณุโลก
5. ระบบการทํางานของโรงแรม
เบเกอรี่ แคนทีน ในสถานศึกษา
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14. โครงการส่ งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายเรียนดี
เรียนฟรี 15 ปี อย่ างมีคุณภาพ

ผลการปฏิบัติ
6. การใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัย ได้นาํ
ความรู ้และทักษะที่ทนั สมัย มาพัฒนาใน
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่อไป
นักเรี ยน นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่ วมและ
เข้าร่ วมกิจกรรม ดังนี้
- ภาคเรียนที่ 2/2553 มี 17 กิจกรรม
1. เข้าค่ายลูกเสื อวิสามัญ
2. เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ
3. อาชีวะร่ วมใจช่วยเหลือคนพิการ
4. การประชุมทางวิชาการและการ
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ ระดับหน่วยอาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาค
5. การแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปี การศึกษา
2552
6. องค์การวิชาชีพศึกษาดูงานอาสา
พัฒนา
7. Big Cleaning Day
8. วันมหาธีรราชเจ้า
9. วันเอดส์โลก
10. กิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ (เข้าค่าย
อบรมคุณธรรมนําความรู ้มาถวาย
พ่อหลวง กิจกรรมวันพ่อ อบรม
เศรษฐกิจพอเพียง สัปดาห์วนั พ่อ)
11. นักศึกษายุคใหม่ใส่ ใจรัฐธรรมนูญ
12. การแข่งขันกีฬาสี สมั พันธ์
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13. CVC มินิมาราธอน
14. ปัจฉิมนิเทศและบายศรี สู่ ขวัญ
15. กิจกรรมชมรม
16. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
17. ปิ ดกิจกรรมชมรม
- ภาคเรียนที่ 1/2554 มี 15 กิจกรรม
1. การเข้าร่ วมอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
นักเรี ยนนักศึกษาใหม่
2. วันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ
3. วันไหว้ครู และไหว้ครู ช่าง
4. วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
5. กีฬาน้องใหม่ตา้ นภัยยาเสพติด
6. วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสื อแห่งชาติ
7. คัดเลือกเยาวชนดีเด่นของสถานศึกษา
8. วันเข้าพรรษา (เยาวชนอาชีวะวันพระ
เข้าวัดทําบุญ)
9. ประกวดคนพันธ์อา
10. Big Cleaning Day
11. วันแม่แห่ งชาติ
12. วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
13. วันเยาวชนแห่งชาติและปิ ดกิจกรรม
ชมรม
14. กิจกรรมชมรม 30 ชมรม
15. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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15. โครงการเสริมสร้ างศักยภาพความ
เข้ มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพของ
สาขาวิชาต่ างๆ
ที่

ผลการปฏิบัติ
1. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ของ
นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ
เรื่ อง การเตรี ยมสู่ การเป็ นนักธุรกิจ โดย
ดร.อนุรัตน์ อินทร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2553
2. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ของ
นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว เรื่ อง สมรรถนะที่พึงประสงค์
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยคุณวิรุณ คําภิโล,
คุณแสวง เครื อวิวฒั นกุล, คุณอภิชา
ตระสิ นธุ์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554
3. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ของ
นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว เรื่ อง เส้นทางสู่ความฝันการ
เป็ นมัคคุเทศก์มืออาชีพ โดยคุณหอม
รวมจิตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553
4. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ของ
นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด เรื่ องธุรกิจ
ยุคใหม่สาํ เร็ จได้ถา้ เข้าใจการตลาด
โดยประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
5. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของ
นักเรี ยนสาขาวิชาการขาย เรื่ อง กลยุทธ์
การขายประกันชีวิต โดยผูจ้ ดั การบริ ษทั
ไทยประกันชีวิต จํากัด สาขาเชียงราย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
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6. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของ
นักเรี ยนสาขาวิชาการขาย เรื่ อง
ประโยชน์และความสําคัญของการทํา
ประกันชีวิต โดยคุณศรี สุภรณ์ วิทยา
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
7. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของ
นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด เรื่ อง
กลยุทธ์สู่ ความสําเร็ จของธุรกิจค้าปลีก
โดยคุณครองใจ ชัยสมบัติ เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2554
8. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของ
นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ เรื่ อง
ทําอย่างไรไม่ให้เลขานุการตกงาน โดย
คุณประทิน นริ นทรางกูล ณ อยุธยา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล บมจ. บิ๊กซี สาขา
เชียงราย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
9. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของ
นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ เรื่ อง
การเตรี ยมความพร้อมสู่การเป็ นเลขานุการมืออาชีพ โดยคุณวิชยั บุญอุดมพร
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดเชียงราย มื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2554
10. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของ
นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและ
บริ การ เรื่ อง แนวโน้มธุรกิจการโรงแรม
ในอนาคต โดยผูจ้ ดั การทัว่ ไปโรงแรม
วังคํา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
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11. การประชุมสัมมนาทางวิชาการของ
นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว เรื่ อง ภาษาพาสารในงาน
มัคคุเทศก์ โดยอาจารย์รุ่งโรจน์ ต้น
ประดิษฐ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
12. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ของนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว เรื่ อง การท่องเที่ยว
เดินป่ า โดยคุณสี่ หมื่น บุญหวาน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
13. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของ
นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว เรื่ อง ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สําหรับมัคคุเทศก์ โดยคุณโสละดา
หะวัน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
14. แสดงนิทรรศการ ผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพ ให้กบั นักเรี ยน
นักศึกษา และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปใน
งานเปิ ดบ้าน “เรี ยนอาชีวะดี เรี ยน
ฟรี มีเงินใช้ ได้งานทํา” ระหว่าง
วันที่ 26–29 มกราคม 2554
14.1 แสดงนิทรรศการและผลงาน
1. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 655, 662,
และห้องสมุดแผนก
2. แผนกวิชาการตลาด ห้อง 321, 324
3. แผนกวิชาการเลขานุการ ห้อง 331,
332, 333, 334
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4. แผนกวิชาการบัญชี ห้อง 621, 623,
ห้องสมุดแผนก
5. แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
ห้อง 411, 433, 136
6. แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และจิตรกรรม
ห้อง 421, 422, 423
7. แผนกวิชาการออกแบบ ห้อง 441,
442, 443
8. แผนกวิชาผ้าและเครื่ องแต่งกายห้อง
522
9. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ห้องปฏิบตั ิการอาหาร 3 (231)
10. แผนกวิชาคหกรรม ห้อง 531, 532,
533, 534
11. แผนกวิชาการโรงแรมและบริ การ
ห้องพักโรงแรม, ล็อบบี้
12. แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ห้องปฏิบตั ิการท่องเที่ยว (724)
13. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ห้องศูนย์
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self Access)
ห้องโฮมเธียร์เตอร์
14.2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ บริ เวณ
สนามบาสเทศบาลนครเชียงราย(สวนตุง)
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. ทักษะการแต่งหน้าเค้ก
2. ทักษะส้มตําลีลา
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่

- แผนกวิชาคหกรรม
1. ทักษะการประดิษฐ์ บายศรี 2 ชั้น
- แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่ องเทีย่ ว
1. ทักษะการจัดทําและนําเสนอรายการ
นําเทีย่ ว
- แผนกวิชาผ้ าและเครื่องแต่ งกาย
1. ออกแบบ ตกแต่ งผ้ าพันคอฝ้ าย
2. ทักษะออกแบบ ตกแต่ งเสื้อยืด
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : สนับสนุนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนเพือ่ ตอบสนองในการ
พัฒนาประเทศ
16. โครงการเสริมสร้ างทักษะการเป็ น
1. ดําเนินกิจกรรมที่ 1 การติดตามผลการ
ฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้ดา้ นการ
ผู้ประกอบการใหม่ ตามหลักาตรฐานสากล
ให้บริ การและการต้อนรับด้วยไมตรี
จิตและการควบคุมต้นทุนอาหารและ
เครื่ องดื่มตามหลักมาตรฐานสากล
โดยมีการติดตามผลการฝึ กอบรมครู
และบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
บุคลากรจากสถานประกอบการที่
ผ่านการอบรม จํานวน 20 คน
2. ดําเนินกิจกรรมที่ 2 การฝึ กอบรม
พัฒนาความรู ้และทักษะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการใหม่ตามหลัก
มาตรฐานสากล โดยตัวแทนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ระดับชั้น ปวส.ทุกสาขาวิชา จํานวน
30 คน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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กิจกรรม/โครงการ
ผลการปฏิบัติ
แผนงาน/งาน
17. โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียน 1. นักเรี ยน นักศึกษามีความรู ้ดา้ นการ
เขียนแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจ สํ าหรับนักเรียนนักศึกษา
2. นักเรี ยน นักศึกษาสามารถนํา
ความรู ้ที่ได้รับไปเผยแพร่ สู่ชุมชน
3. นักเรี ยน นักศึกษา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมดีเด่น
ระดับประเทศ ภายใต้กิจกรรมแม็ค
โครโครงการมิตรแท้ โชห่วย
4. นักเรี ยน นักศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมได้รับคัดเลือกให้เข้าร่ วมการ
แข่งขัน แก้กรณี ศึกษาด้าน
การตลาด ได้อนั ดับที่ 1 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18. โครงการฝึ กอบรมคริสตัลสปาทรีตเม้ นท์ 1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถบอก
คุณสมบัติของคริ สตัลที่มีผลต่อ
เพือ่ สุ ขภาพ
อวัยวะในร่ างกายได้
2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถนวดหน้า
ด้วยคริ สตัลได้
3. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถนวดตัว
ด้วยคริ สตัลได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพือ่ คุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
19. โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการการ
บุคลากรเข้าร่ วมและผ่านการฝึ กอบรม
จํานวน 111 คน มีการสร้างเว็บ km
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
จํานวน 101 เว็บ
จัดการความรู้ (Knowledge
Management)
ที่
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
1

4

7
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
20. โครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
สํ าหรับสื บค้ นข้ อมูลห้ องสมุด
ที่

21. โครงการพัฒนาห้ องสมุดเพือ่ ส่ งเสริมการ
อ่านของนักเรียนนักศึกษาและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการงานห้ องสมุดสู่
คุณภาพห้ องสมุด 3D

ผลการปฏิบัติ
- จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบ All in
One จํานวน 10 เครื่ อง ไว้ประจําห้อง
วิทยบริ การห้องสมุดช่วยให้นกั เรี ยน
นักศึกษาและผูใ้ ช้บริ การสามารถสื บค้น
ข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตได้สะดวก
รวดเร็ ว
1. ผูใ้ ช้บริ การ นักเรี ยน นักศึกษา ครู
บุคลากร ได้รับความสะดวกสบายใน
การอ่านหนังสื อและการสื บค้นข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์
2. ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้มี
บรรยากาศที่ดี เหมาะสมกับลักษณะ
การให้บริ การ
3. การให้บริ การมีคุณภาพตาม
คุณลักษณะของห้องสมุด 3D
- จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
เครื่ อง ประจําแผนกวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

22. โครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ห้ องเรียนมาตรฐาน IT แผนกวิชา
อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
23. โครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ ปั๊มนํา้ หอยโข่ งเพือ่ - จัดซื้อเครื่ องปั๊ มหอยโข่ง ทํานํ้าพุ
บริ เวณสระนํ้าเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงาม
ปรับภูมิทศั น์ สระนํา้ ของวิทยาลัย
สําหรับเป็ นมุมพักผ่อนของนักเรี ยน
นักศึกษา
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
6

6

3

6
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
24. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ ายไฟฟ้า
รองรับการใช้ งานอาคารปฏิบตั ิการและ
หอพัก
ที่

ผลการปฏิบัติ

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ า กฟจ.ชร.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
- มีหม้อแปลงระบบจําหน่ายไฟฟ้ า 22 เค
วีเอ 3 เฟส ขนาด 500 เควีเอ จํานวน 1
เครื่ อง
- มีระบบจําหน่ายไฟฟ้ าที่มี
ประสิ ทธิภาพสามารถรองรับปริ มาณ
การใช้ไฟฟ้ าของอาคารปฏิบตั ิการและ
หอพัก
25. โครงการปรับปรุ ง ซ่ อมแซมยานพาหนะ - ซ่อม บํารุ ง รักษารถยนต์และ
จักรยานยนต์ซ่ ึงเป็ นทรัพย์สินของทาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ราชการให้อยูใ่ นสภาพดี พร้อมใช้งาน
ด้วยความปลอดภัย
26. โครงการระดมทรัพยากรในการบํารุ งรักษา - บํารุ ง รักษา ห้องนํ้า-ห้องส้วม ให้
สะอาด น่าใช้ อยูใ่ นสภาพใช้การได้
สภาพแวดล้อม
ตลอดเวลา นักเรี ยน นักศึกษา บุคลากร
ประชาชนทัว่ ไป ที่มาใช้บริ การ มี
สุ ขภาพอนามัยที่ดี
- ห้องนํ้า-ห้องส้วม ประจําอาคารทุก
อาคารอยูใ่ นสภาพสะอาด และพร้อมใช้
งานทุกอาคาร
27. โครงการ ดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์
- จ้างเหมาดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์ อาคาร
6 จํานวน 1 ตัว เพื่อความปลอดภัยของ
บุคลากร ประชาชนทัว่ ไปและนักเรี ยน
นักศึกษาต่อการใช้ลิฟท์ และการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
6

6

6
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กิจกรรม/โครงการ
สอดคล้อง
ผลการปฏิบัติ
แผนงาน/งาน
มาตรฐานที่
28. โครงการ ดูแลบํารุ งรักษาเครื่องปรับอากาศ - จ้างเหมาบํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ
6
จํานวน 89 เครื่ อง ทําให้
เครื่ องปรับอากาศมีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
29. โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
- วิทยาลัยมีแผนปฏิบตั ิการประจําปี ที่มี
5
คุณภาพ, ทุกคนมีส่วนร่ วม และมี
งบประมาณ 2555 แบบมีส่วนร่ วม
แผนการทํางานที่ได้มาตรฐาน และ
นําไปปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
30. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานประกัน 1. แผนกวิชาได้จดั ทํา SAR ครบทุกแผนก
7
คุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม 2. ได้ดาํ เนินการจัดทํา SAR ของ
วิทยาลัย และได้จดั ส่ งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
3. รับการประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประจําปี การศึกษา
2553 ระหว่างวันที่ วันที่ 30
พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2554
- มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาวิชาชีพ ผลการประเมิน
4.83 คะแนน
- มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการ
จัดการเรี ยนการสอน ผลการ
ประเมิน 4.73 คะแนน
- มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผลการประเมิน 5.00 คะแนน
- มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่
สังคมผลการประเมิน 5.00 คะแนน
ที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการปฏิบัติ
สอดคล้อง
ที่
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แผนงาน/งาน

มาตรฐานที่
- มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ผลการประเมิน 5.00 คะแนน
- มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ าํ และการ
จัดการผลการประเมิน 5.00 คะแนน
- มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในผลการประเมิน 5.00
คะแนน ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยรวมทั้ง 7
มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย 4.93 อยูใ่ น
ระดับดีมาก
4. รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามด้านการอาชีวศึกษา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ (องค์การมหาชน)
สมศ. ระหว่างวันที่ 11 - 13
กรกฎาคม 2554
- กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน
- กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
- กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริ ม
ผลการประเมินในภาพรวมมีค่า
คะแนน 95.00 ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
31. โครงการประชุ มเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การ
พัฒนาองค์ กร (Organization
Development)
ที่

ผลการปฏิบัติ
เป็ นโครงการต่อเนื่องจากปี งบประมาณ
ก่อน ในปี งบประมาณ 2554 ได้จดั
ประชุม 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุม 2 (633) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมจํานวน 117 คน งานที่นาํ เสนอ
1. งานบริ หารงานทัว่ ไป (เอกสารการ
พิมพ์)
2. งานบุคลากร
3. งานการเงิน
4. งานบัญชี
5. งานอาคารสถานที่
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
8. งานสวัสดิการนักเรี ยนนักศึกษา
- ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ
ห้องประชุม 2 (633) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน
119 คน งานที่นาํ เสนอ
1. งานความร่ วมมือ
2. งานครู ที่ปรึ กษา
3. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
4. งานโครงการพิเศษ
5. งานพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน
6. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
7
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ที่

กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน

ผลการปฏิบัติ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2554 ณ ห้อง
ประชุม 2 (633) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน
115 คน งานที่นาํ เสนอ
1. งานพัสดุ
2. งานวางแผนและงบประมาณ
3. งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์
4. งานส่ งเสริ มผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ
5. ตัวแทนแผนกวิชา
- ครั้งที่ 4 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554
นอกสถานที่ ณ โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์ววิ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม จํานวน 104 คน เข้า
ร่ วมประชุมทบทวน สรุ ปภาพรวมการ
ประชุม
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
32. โครงการเพิม่ มาตรฐานคุณภาพงาน
ประชาสั มพันธ์ สู่ คุณภาพ
ที่

33. โครงการพัฒนาบุคลากร

ผลการปฏิบัติ
1. จัดประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายทุกวัน
2. จัดทําจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ราย
สัปดาห์
3. จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ (ภาค
เรี ยนละ 1 เล่ม)
4. จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
5. เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์
6. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลงานของ
วิทยาลัยฯ
7. ชุมชน ผูป้ กครอง นักเรี ยน นักศึกษา
กลุ่มบุคคลเป้ าหมายได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ
8. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูล สู่ ชุมชน ผูป้ กครอง นักเรี ยน
นักศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กเข้าถึง
กลุ่มบุคคลเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ต่อเนื่องทันเหตุการณ์
เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นักเรี ยน
นักศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน
- ร่ วมกับงานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
ดําเนินงานโครงการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารจัดการความรู ้ (K.M)
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุม 2 (633) โดยมีผเู ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม จํานวน 121 คน
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
4

6
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ที่

กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน

34. โครงการอบรมคุณธรรม / จริยธรรม นํา
ความรู้ นําวิชาชีพ
35. โครงการตรวจสุ ขภาพประจําปี บุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ผลการปฏิบัติ
- ร่ วมกับงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ดําเนินการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการ
พัฒนาองค์กร (O.D) ครั้งที่ 1 วันที่ 16
ตุลาคม 2553, ครั้งที่ 2 วันที่ 6
พฤศจิกายน 2553, ครั้ง 3 วันที่ 1
เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม 2 (633)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และครั้งที่
4 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์ววิ จังหวัดเชียงใหม่
มีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม จํานวน 138 คน
- บุคลากรใช้ระบบจัดการบริ หาร
ความรู ้และสร้างเว็บไซต์เพื่อการจัดการ
และบริ หารความรู ้ได้
- บุคลากรสามารถนําความรู ้ และ
ประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนในการ
ฝึ กอบรมมาปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนา
งานของตนเอง
- คณะครู ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงรายได้รับการตรวจสุ ขภาพประจําปี
62 คน
- บุคลากรทราบถึงรายละเอียดการดูแล
สุ ขภาพร่ างกาย และให้ความสําคัญกับ
สุ ขภาพมากยิง่ ขึ้น
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่

3
6
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
36. โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาสั งกัด
สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
และการศึกษาดูงานสถานศึกษาด้ าน
อาชีวศึกษาในต่ างประเทศ แถบทวีป
เอเชีย/ ทวีปยุโรป
ที่

ผลการปฏิบัติ
- คณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย เข้าร่ วมโครงการทัศนศึกษาดู
งานต่างประเทศ ณ เมืองเว้-ดานัง-ฮอย
อัน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จํานวน 102 คน
- พัฒนาบุคลากรและสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- บุคลากรทุกคนได้รับประสบการณ์
ใหม่ ๆ นําความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนา
สถานศึกษา
- พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปฏิบตั ิงาน

สอดคล้อง
มาตรฐานที่
2

37. โครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ เครื่องถ่ ายเอกสาร 1. จัดซื้อเครื่ องถ่ายเอกสาร จํานวน 1
เครื่ อง
เพือ่ พัฒนาระบบบริหารงานทัว่ ไป
2. ทําให้การบริ หารงานหนังสื อราชการ
กรณี เร่ งด่วนอย่างทันการณ์

6

38. โครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ ปรับปรุงและ
พัฒนางานสื่ อการเรียนการสอน

6

- ได้รับบริ จาคเงินสนับสนุนกิจกรรม
cvc มินิมาราธอน 2554 เพื่อจัดซื้อเครื่ อง
ขยายเสี ยง พร้อมอุปกรณ์ ราคา 162,167
บาท จํานวน 1 ชุด สามารถให้บริ การ
เครื่ องเสี ยงในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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105

กิจกรรม/โครงการ
ผลการปฏิบัติ
แผนงาน/งาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ส่ งเสริมการวิจัยสร้ าง
นวัตกรรม พัฒนาองค์ ความรู้ เพือ่ พัฒนา
อาชีพ
39. โครงการจัดทําสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ 1. จํานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ
- ระดับ ปวช. จํานวน 29 คน
และโครงงานวิทยาศาสตร์
- ระดับ ปวส. จํานวน 25 คน
2. จํานวนผลงานสิ่ งประดิษฐ์จาํ นวน 10
ชิ้น ได้แก่
1. แท่นพิมพ์ 4 สี แบบหมุนวน
2. การแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
3. Malee reuse model
4. เครื่ องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน
5. ชุดควบคุมการปิ ด – เปิ ดอุปกรณ์
ไฟฟ้ าด้วยระบบคอมพิวเตอร์
6. นํ้ามันนวดฝ่ าเท้าจากสมุนไพร
7. เครื่ องอัดก้อนขัดผิวสมุนไพร
8. นํ้าพริ กหนุ่มสําเร็ จรู ป
9. จิ้ม มัน มัน
10. การแปรรู ปแป้ งจากฟักทองผสม
ลูกเดือย
3. จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์
(โครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่) จํานวน
3 โครงงาน ได้แก่
1. การศึกษาการทําสบู่สมุนไพรจาก
เปลือกสับปะรด
2. การศึกษาการทําครี มสมุนไพร
ละลายไขมัน
ที่
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่

5

106

ที่

กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน

ผลการปฏิบัติ

3. การศึกษาและเปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการดูดสี ของถัว่ งอก
จากสมุนไพรและผลไม้ที่ให้สี
- วิทยาลัยฯ เป็ นสถานศึกษาที่มีผลงาน
การวิจยั ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่ สู่ชุมชนและสังคม
40. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพือ่ 1. ครู เข้ารับการอบรมการทําวิจยั ในชั้น
พัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการ เรี ยน จํานวน 20 คน มีผลงานวิจยั คน
ละ 1 เรื่ อง
สอน
2. นักเรี ยนนักศึกษา จํานวน 160 คน
ผ่านการอบรมแนวทางการเขียนวิจยั 5
บท และสามารถนําความรู ้ดา้ นการวิจยั ที่
ได้รับมาพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิจยั
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : สร้ างเครือข่ ายและ
ส่ งเสริมความร่ วมมือ
41. โครงการความร่ วมมือระหว่ างสถานศึกษา - มีการสร้างความร่ วมมือในการจัดการ
ศึกษาร่ วมกันทั้งในระบบทวิภาคีและระบบ
และสถานประกอบการในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ ปกติ ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐ
(ฝึ กงาน)
วิสาหกิจและเอกชนจํานวนทั้งสิ้ น294
แห่ง
- เกิดการประสาน ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความร่ วมมือของสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน และ
สถานศึกษาอย่างยัง่ ยืน เพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ร่ วมกัน
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่

5

2
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
42. โครงการประชุ มผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2554
ที่

43. โครงการประชุ มผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษา ปวช.2, 3 และ ปวส.2 ประจําปี
การศึกษา 2554

ผลการปฏิบัติ
1. ดําเนินการจัดการประชุมผูป้ กครอง
นักเรี ยน ระดับชั้น ปวช.1 มีผปู ้ กครอง
เข้าร่ วมประชุม จํานวน 730 คน
2.ดําเนินการจัดการประชุมผูป้ กครอง
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 มีผปู ้ กครอง
เข้าร่ วมประชุม จํานวน 302 คน
3. ผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษารู ้จกั และ
เข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรี ยนการ
สอนของ วิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง
4. สามารถติดต่อและใช้บริ การจาก
บุคลากรหรื อหน่วยงานในวิทยาลัยฯ
อย่างถูกต้อง
- ได้ดาํ เนินการจัดการประชุมผูป้ กครอง
นักเรี ยน ระดับชั้น ปวช.2 มีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุม จํานวน 329 คน
- ได้ดาํ เนินการจัดการประชุมผูป้ กครอง
นักเรี ยน ระดับชั้น ปวช.3 มีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุม จํานวน 243 คน
- ได้ดาํ เนินการจัดการประชุมผูป้ กครอง
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 มีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุม จํานวน 128 คน
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
1

1
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ตารางที่ 36 กิจกรรม โครงการ แผนงาน หรืองาน และผลการปรับแผนปฏิบตั ิการ
กิจกรรม/โครงการ
สอดคล้อง
ผลการปฏิบัติ
แผนงาน/งาน
มาตรฐานที่
ปรับแผนปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 1
25 มกราคม 2554
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ ยกระดับ
- ได้จดั ซื้อครุ ภณ
ั ฑ์โต๊ะปฏิบตั ิงานสแตน3
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการ เลส ขนาด 1.50 x 0.80 x 0.80 เมตร
สอนห้ องปฏิบตั ิการคหกรรมศาสตร์ (531) และ อ่างล้างสแตนเลส ชนิด 2 หลุม
ขนาด 0.80X2.32X0.80 เมตร แล้วเสร็ จ
ทั้ง 2 รายการ ไว้ประจําห้องปฏิบตั ิการ
คหกรรม (531)
ปรับแผนปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 2
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
- ได้ดาํ เนินการจัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์
3
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน Lenovo M58P จํานวน 4 เครื่ อง ๆ ละ
24,000 บาทเป็ นเงิน 96,000บาทสําหรับ
แผนกวิชาการโรงแรม
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน แผนก
และบริการ
วิชาการโรงแรมและบริ การทําให้การจัด
การเรี ยนการสอนแผนกวิชาการโรงแรม
และบริ การมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับการจัด
3
กิจกรรมการเรี ยนการสอน แผนกวิชา
สํ าหรับห้ องพักครู แผนกวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวจํานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 24,000
ธุรกิจท่ องเทีย่ ว
บาท เป็ นเงิน 48,000 บาท
ที่

ปรับแผนปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 3
วันที่ 1 สิ งหาคม 2554
4. โครงการจัดซื้อเครื่องทํานํา้ ร้ อนไฟฟ้า
(สปา)

- ได้ดาํ เนินการจัดซื้อเครื่ องทํานํ้าร้อน
ไฟฟ้ า สําหรับการให้บริ การสปา แผนก
วิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
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ที่
5.

6.

7.

8.

9.

กิจกรรม/โครงการ
สอดคล้อง
ผลการปฏิบัติ
แผนงาน/งาน
มาตรฐานที่
โครงการจัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์และ
- จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์และ
6
เครื่ องพิมพ์ สําหรับจัดเก็บและประมวลผล เครื่ องพิมพ์ตามกําหนดเวลา
ข้อมูลในงานการเงิน
- เครื่ องคอมพิวเตอร์และเครื่ องพิมพ์มี
ประสิ ทธิภาพตามวัตถุประสงค์
6
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ ายเทคโนโลยี - ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Gigabit Switch) ที่หอ้ งพักครู แผนก
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 5 อาคาร 6
จํานวน 1 ชุด 19,500 พร้อมติดตั้ง
- การเชื่อมต่อและการกระจายสัญญาณ
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิ ทธิภาพ
100%
3
- ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะวาง จํานวน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง
45 ชุด การใช้งานและสภาพเครื่ องรองรับ
คอมพิวเตอร์ สําหรับห้ องปฏิบัติการ
S/W ใหม่ๆ
คอมพิวเตอร์
3
โครงการห้ องสมุด 3D(เครื่องอ่านบาร์ โค้ ด) - สามารถให้บริ การยืม-คืน แก่
ผูใ้ ช้บริ การสะดวก รวดเร็วยิง่ ขึ้น
- เครื่ องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ จํานวน
2 เครื่ อง ๆ ละ 13,300 บาท
- มีการประมวลผลการให้บริ การยืม-คืน
สะดวก รวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ
- จัดซื้อจักรเย็บผ้ากระเป๋ าหิ้ว จํานวน 5
3
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการ เครื่ อง ฝึ กทักษะนักเรี ยนนักศึกษา
แผนกวิชาผ้าและเครื่ องแต่งกาย
สอนห้ องปฏิบตั ิการผ้ า 2 แผนกผ้ าและ
ั ฑ์จกั รเย็บผ้า
- นักเรี ยนนักศึกษามีครุ ภณ
เครื่องแต่ งกาย
กระเป๋ าหิ้ว ฝึ กทักษะได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการผ้า 2 ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
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กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน/งาน
10. 7. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กแผนกวิชาการบัญชี
ที่

11. 8. โครงการจัดซื้อแป้นบาสเกตบอล

ปรับแผนปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 4
วันที่ 1 กันยายน 2554
12. 1. โครงการจัดซื้อเก้าอีส้ ํ าหรับผู้บริหาร

ผลการปฏิบัติ
- จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ยีห่ อ้ Hp Pavilion G4-1111TX ประจํา
แผนกวิชาการบัญชี
- นักเรี ยนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
มีครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ เพื่อฝึ กทักษะได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- นักเรี ยนนักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ
และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีได้
- นักเรี ยนนักศึกษาเห็นความสําคัญและ
ประโยชน์ของโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้
ในการจัดทําบัญชี
- นักเรี ยนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งนอก
ห้องเรี ยน
- ยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนของแผนกวิชาการบัญชี
- ดําเนินการจัดซื้อแป้ นบาสเกตบอล
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาของ
วิทยาลัย และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
วิชาพลศึกษา
- ทําให้ประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยน
การสอนแผนกวิชาสามัญมีมากยิง่ ขึ้น

- จัดซื้อเก้าอี้นงั่ สําหรับผูบ้ ริ หารในห้อง
ทํางานของผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย จํานวน
1 ตัว
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สอดคล้อง
มาตรฐานที่
3

3

6

ตอนที่ 5
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
การดําเนินงาน
การดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถแยกออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
1. ด้านความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้แสดงออกถึงความตระหนักในเป้ าหมาย
หน้าที่ และภาระงานของสถานศึกษาที่ตอ้ งดําเนิ นไปให้ประสบความสําเร็ จตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา และกระทรวงศึกษาธิ การ โดยประชุ ม
บุคลากรของสถานศึกษาทําการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาตรฐานของ สอศ. มาตรฐานของ สมศ.
และมาตรฐานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน กฎหมาย ระเบียบ ทฤษฎี และองค์ความรู ้ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นออกคําสั่ง และมอบหมายงาน วางแผนการทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน โดย
กําหนดวัน เวลา หัวข้อการดําเนิ นงานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสาขาวิชาทุก
คน ได้รับทราบ และร่ วมกันคิดระดมสมองในการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนา
ตามเป้ าหมาย ของมาตรฐานการอาชีวศึกษาอันประกอบด้วยมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลอันจะส่ งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้มีความ
เจริ ญ ก้าวหน้า ตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการเตรี ยมการอํานวยความสะดวก ในด้าน
ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร และนักเรี ยน นักศึกษาทุก ๆ เรื่ อง
2. ด้านวิธีดาํ เนิ นการ (Attempt) บุคลากรของสาขาวิชาทุกคน ร่ วมประชุมตามแผนงาน
โดยทําการ ศึกษาคําสั่ง กฎ ระเบียบ นโยบาย ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่ วมกันคิดระดมสมอง
ในการกํา หนดโครงการ กิ จ กรรม หรื อ งานที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพัฒ นาให้ เ กิ ด มี คุ ณ ภาพ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผล ตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการ โดยกําหนดกิ จกรรมในรู ปของโครงการ
โครงงาน หรื องาน สาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนําโครงการ โครงงาน หรื องาน ที่ได้กาํ หนด
ไว้ในแผนปฏิ บตั ิ การประจําปี ไปดําเนิ นการ ทําการทบทวน ตรวจสอบการปฏิบตั ิ งาน และ
ประเมินผลเป็ นระยะ ปรับแผนดําเนินงาน (ใช้ทฤษฎี PDCA)ให้สอดคล้องกับปั จจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
วางแผนให้ได้ผลเทียบเท่า หรื อสู งกว่าเป้ าหมายของสถานศึกษา
3. ด้านผลการดําเนินการ (Achievement) พบว่าบุคลากร นักเรี ยน นักศึกษาของสถานศึกษา
ได้ร่วมกันดําเนิ นการปรั บปรุ ง พัฒนาการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ที่ดี มากขึ้น มีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนําไปปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่ วม มีการวัดผล
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ประเมินผลตามสภาพจริ ง ได้จดั ทําเครื่ องมือวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และมีคุณภาพเพื่อใช้
ในการวัดผล ประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรม ปรากฏผลการประเมิน ดังรายงานต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี
ความตระหนัก
- แต่ ง ตั้ง หั ว หน้ า แผนกวิ ช า และครู ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู ้เ รี ยนให้ ผู ้เ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่า
ด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ความพยายาม
- สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และเน้นการปฏิบตั ิจริ ง
- จัดหลักสู ตร 3 ช่องทางให้สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
- จัดกิจกรรมเสริ มทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเ้ รี ยน
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม
- สอนรายวิชาปรับพื้นฐานให้ผเู ้ รี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 37 ผู้เรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดตามชั้นปี
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับชั้น ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับชั้น ปวส.

รวมทั้ง 2 ระดับ

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด
814
578
535
1,927
374
405
779
2,706

ผู้เรียนทีผ่ ่ านเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
631
77.51
517
89.44
498
93.08
1,646
85.41
299
79.94
377
93.08
676
86.77
2,322
85.80
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จากตารางพบว่า ร้อยละของผูเ้ รี ยนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี เฉลี่ยรวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เท่ากับ ร้อยละ 85.80
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูเ้ รี ยน ทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
60 -74
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
ตัวบ่ งชี้ที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้
ความตระหนัก
- แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู ้ หรื อประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทําการเทียบโอน
ความรู ้หรื อประสบการณ์วิชาชีพ
ความพยายาม
- การจัดแผนการเรี ยนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่ม
- การจัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
- จัดกิจกรรมเสริ มทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเ้ รี ยน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 38 ร้ อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้ รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้

ที่

ระดับหลักสู ตรเทียบโอน

1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม

จํานวนผู้ยนื่ คําร้ อง
ขอเทียบโอนฯ ทั้งหมด
-

ผู้เรียนทีผ่ ่ านการเทียบโอน
ผลการเรียนรู้
จํานวน (คน)

ร้ อยละ

-

-
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จากตารางพบว่ า ไม่มีผยู ้ นื่ คําร้องขอเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้
สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์เทียบกับผูย้ นื่ คําร้อง
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
60 -74
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพอย่างเป็ นระบบ
ความตระหนัก
- แต่งตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ส่งเสริ ม กํากับ ดูแลผูเ้ รี ยนในการจัดทําผลงาน นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ และงานวิจยั ฯลฯ
ความพยายาม
- ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการดําเนินงานโครงงาน โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ
- ส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นที่ แ สดงออกถึ ง การคิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล มี ท ัก ษะในการทํา งานและ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
- จัดทําแผนการสอนวิชาชีพที่เน้นการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
- จัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และเน้นการปฏิบตั ิจริ ง
- จัดแผนการเรี ยนเป็ นโครงการ เป็ นชิ้นงาน
- ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และงานวิจยั ฯลฯ
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 39 ผู้เรียนทีส่ ามารถประยุกต์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ แก้ ไขปัญหาฯ
ที่

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

1
2
3
4
5

การบัญชี
การขาย/การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้
และเครื่ องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต/การบริ หารงาน
คหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
การออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ
การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
รวม

6
7
8

9
10
11
12
13

จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้มีความสามารถฯ ร้ อยละ
628
220
153
353
29
1,383
96

628
190
145
344
29
1,336
96

100.00
86.36
94.77
97.45
100.00
96.60
100.00

352
96

348
72

98.86
75.00

544
126
83
146
355
166
226
392
2,670

516
120
83
116
325
116
209
375
2,552

94.85
100.00
100.00
84.93
91.54
100.00
92.47
95.66
95.58

จากตารางพบว่า ร้อยละของผูเ้ รี ยนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่มีความสามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานอาชี พ อย่างเป็ น
ระบบเฉลี่ยรวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเป็ น ร้อยละ 95.58
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
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เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูเ้ รี ยน ทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
60 -74
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
ตัวบ่ งชี้ที่ 4 ร้ อยละของผูเ้ รี ย นที่ มีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้านการฟั ง การอ่ าน การเขีย น และการ
สนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ความตระหนัก
- แต่งตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะด้านการฟั ง การอ่าน การเขียน
และการสนทนา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตามหลักสู ตรในแต่ละประเภทวิชา
ความพยายาม
- ส่ งเสริ มให้จดั การเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ทกั ษะในการคิด ฟัง พูด อ่าน
เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
- จัดกิจกรรมประกวดทักษะในการพูด เขียน และการแสดง
- จัดตั้งชมรมภาษาต่างประเทศ
- จัดทําโครงการจัดหาครู ต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สั มฤทธิผล

จํานวนผู้เรียนไทย อังกฤษ

มีทกั ษะภาษาไทย

คิดเป็ นร้ อยละ

มีทกั ษะภาษาอังกฤษ

คิดเป็ นร้ อยละ

จํานวนผู้เรียนภาษาจีน

มีทกั ษะภาษาจีน

คิดเป็ นร้ อยละ

เฉลีย่ มีทกั ษะใช้ ภาษาฯร้ อยละ

ตารางที่ 40 ผู้เรียนทีม่ ีทกั ษะการใช้ ภาษาสื่อสาร ด้ านการฟัง การอ่าน การเขียน
และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่ างประเทศ

ปวช. 1
813
ปวช. 2
560
ปวช. 3
462
รวมระดับ ปวช. 1,835
ปวส. 1
372
ปวส. 2
394
รวมระดับ ปวส. 767
รวมทั้ง 2 ระดับ 2,602

658
658
106
106
764

80.93
80.93
91.37
91.37
82.23

662
509
412
1,592
329
377
706
2,298

81.42
90.89
91.12
86.75
88.44
95.44
92.05
88.31

239
77
316
176
54
230
546

218
72
290
161
52
213
503

91.21
95.50
91.77
91.07
96.29
92.61
92.12

84.52
92.19
91.12
86.48
90.43
95.87
92.01
87.55

ระดับชั้น

จากตารางพบว่ า ร้อยละของผูเ้ รี ยนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่มีความรู ้ และทักษะใน
การใช้ภ าษาสื่ อ สารด้า นการฟั ง การอ่ า น การเขี ย น และการสนทนาทั้ง ภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศ รวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเฉลี่ยเป็ น ร้อยละ 87.55
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทั้งหมด ที่มีทกั ษะด้านการฟั ง การอ่าน การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
60 -74
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5 ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที่ มีความสามารถใช้ความรู ้ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึ กษา
ค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ความตระหนัก
- แต่งตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่พฒั นาเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า อย่างต่อเนื่อง
- ส่ งครู ผสู ้ อนฝึ กอบรมเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ เช่น การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางวิชาชีพ ฯลฯ
ความพยายาม
- ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการสอนในระบบ e-learning
- โครงการฝึ กอบรมให้ครู ผสู ้ อนจัดทํา Web ส่ วนตัว
- ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนส่ งงาน ผ่านระบบ e-mail
- โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริ การให้เป็ น e-library
- โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 41 ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถใช้ ความรู้ และเทคโนโลยีทจี่ ําเป็ น
ในการศึกษา ค้นคว้ า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม

ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้ง 2 ระดับ

ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถใช้ ความรู้ และเทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้ า และปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่ น อินเทอร์ เน็ต
จํานวน
ผู้เรียนทั้งหมด การเขียนแบบด้ วยคอมพิวเตอร์ การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ปฯลฯ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
804
584
537
1,925
366
383

347
571
519
1,833
349
376

92.41
97.77
96.64
95.22
95.35
98.17

749
2,674

725
2,558

96.79
95.66
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จากตารางพบว่ า ร้อยละของผูเ้ รี ยนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชี ยงรายที่มีความรู ้ และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม รวมระดับ
ปวช. และ ปวส. คิดเป็ น ร้อยละ 95.66
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทั้งหมด ที่สามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และ
เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
60 -74
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
ตัวบ่ งชี้ที่ 6 ร้ อ ยละของผูเ้ รี ย นที่ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่า นิ ย มที่ ดี ง ามในวิ ช าชี พ มี บุ คลิ ก ภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ความตระหนัก
- ตั้งชมรม และแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรมเพื่อทําหน้าที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน หรื อ
สมาชิกของชมรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความมี
วินยั ความซื่อสัตย์ความเมตตากรุ ณา ความขยัน อดทน การประหยัด และออม การ
หลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่ งเสพติด เป็ นต้นการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุ ษย
สัมพันธ์ที่ดี ฯลฯ
ความพยายาม
- ส่ งเสริ มให้ชมรมต่าง ๆ ได้ดาํ เนินงานตามเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพ
- กําหนดให้มีการประเมินเจตคติ คุณธรรมจริ ยธรรมผูเ้ รี ยนในทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
- กําหนดให้มีกิจกรรมผูเ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาเป็ นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
- จัดกิจกรรมลูกเสื อให้แก่ผเู ้ รี ยนในระดับ ปวช. ชั้นปี ที่ 1 ทุกปี การศึกษา
- จัดทําโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพทุกปี การศึกษา
- จัดทําโครงการกีฬาสี และนันทนาการทุกปี การศึกษา
- จัดทําโครงการพัฒนาจิตทุกปี การศึกษา
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 42 ผู้เรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ งี ามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม และมีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี

ระดับชั้น

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับ ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้ง 2 ระดับ

804
584
537
1,925
366
383
749
2,674

ผู้เรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ งี ามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม และมีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
753
93.65
569
97.43
518
96.46
1,841
95.64
348
95.08
375
97.91
723
96.53
2,564
95.89

จากตารางพบว่ า ร้ อยละของผูเ้ รี ยนวิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงรายที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยมที่ดีงามในวิชาชี พ มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี และ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมรวมระดับ ปวช. และ
ปวส. คิดเฉลี่ยเป็ น ร้อยละ 95.89
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทั้งหมด ที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
60 -74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ความตระหนัก
- แต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาเพื่อดูแลผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาํ หนด
ความพยายาม
- ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง
- กําหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการ
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 43 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 ตามเกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษา (2.00)
ที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/ประเภทวิชา

บัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยการ
5 ตัดเย็บเสื้ อผ้า
6 อาหาร และโภชนาการ
7 คหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
8 วิจิตรศิลป์
9 การออกแบบ
10 เทคโนโลยีศิลปกรรม
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
11 การโรงแรม
12 การท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผู้เรียน
แรกเข้ าทั้งหมด
126
77
37
92
332
25
82
37
145
39
41
38
118
44
81
125
720

จํานวนผู้เรียน
ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
87
44
28
66
225
18
56
15
89
23
21
25
69
27
49
76
459

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ร้ อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
69.50
57.14
75.68
71.74
67.77
69.23
68.29
40.54
61.38
58.97
51.22
65.79
58.47
61.35
50.49
60.80
63.75
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จากตารางพบว่ า ร้ อยละของผูส้ ําเร็ จ การศึ ก ษา ตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ
ปี การศึกษา 2553 ระดับ ปวช. 3 คิดเป็ น ร้อยละ 63.75
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้ อยละของผูส้ ําเร็ จ การศึ ก ษาทั้งหมดที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นตามเกณฑ์การสํา เร็ จ
การศึกษา
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
60 -74
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
ตัวบ่ งชี้ที่ 8 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความตระหนัก
- แต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาเพื่อดูแลผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาํ หนด
ความพยายาม
- ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง
- กําหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการ
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 44 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ตามเกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษา (2.00)
ที่
1
2
3
4
5
6

สาขาวิชา/ประเภทวิชา
การบัญชี
การตลาด
เลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

จํานวนผู้เรียน
แรกเข้ าทั้งหมด
123
38
37
64
13
20
295

จํานวนผู้เรียน
ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
99
32
32
41
8
14
226

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ร้ อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษา
80.48
84.24
86.48
64.06
61.53
70.00
76.61
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ตารางที่ 44 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ตามเกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษา (2.00) (ต่ อ)
ที่

สาขาวิชา/ประเภทวิชา

7
8
9

เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
อาหาร และโภชนาการ
การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
จิตรกรรม
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
การโรงแรม และบริ การ
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริ การ (ทวิภาคี)
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
รวมทั้งสิ้น

10
11
12
13
14

จํานวนผู้เรียน
แรกเข้ าทั้งหมด
14
44
9
70
14
19
33
27
34
5
66
464

จํานวนผู้เรียน
ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
15
25
8
48
11
12
23
24
28
5
57
354

ร้ อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษา
88.23
56.81
88.88
68.57
78.57
63.15
69.69
88.88
82.35
100.00
86.36
76.29

จากตารางพบว่ า ร้อยละ ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ปี การศึกษา 2553 ระดับ ปวส. คิดเป็ น ร้อยละ 76.29
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้ อยละของผูส้ ําเร็ จ การศึ ก ษาทั้งหมดที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นตามเกณฑ์การสํา เร็ จ
การศึกษา
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
60 -74
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ ที่ 9 ร้ อยละของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พที่ ผ่านการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
- แต่งตั้งกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
ความพยายาม
- กําหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการ
- การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา
- การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาบัน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 45 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 ทีผ่ ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/ประเภทวิชา

บัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยการ
5 ตัดเย็บเสื้ อผ้า
6 อาหาร และโภชนาการ
7 คหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
8 วิจิตรศิลป์
9 การออกแบบ
10 เทคโนโลยีศิลปกรรม
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
11 การโรงแรม
12 การท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผู้เข้ าสอบฯ
87
44
28
66
225
18
56
15
89
23
21
25
69
27
49
76
459

จํานวน
ผู้ผ่านเกณฑ์ ฯ
87
44
28
66
225
18
56
15
89
23
21
25
69
27
49
76
459

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ร้ อยละของ
ผู้ผ่านเกณฑ์ ฯ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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จากตารางพบว่ า ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 เข้าสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 459 คน สามารถสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 459 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งหมด ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
60 -74
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
ตั วบ่ ง ชี้ ที่ 10 ร้ อยละของผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้น สู งที่ ผ่า นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
- แต่งตั้งกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
ความพยายาม
- กําหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการ
- การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา
- การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาบัน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 46 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ทีผ่ ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ที่
1
2
3
4
5
6

สาขาวิชา/ประเภทวิชา
การบัญชี
การตลาด
เลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

จํานวนผู้เข้ าสอบฯ
99
32
32
41
8
14
226

จํานวน
ผู้ผ่านเกณฑ์ ฯ
99
32
32
41
8
14
226

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ร้ อยละของ
ผู้ผ่านเกณฑ์ ฯ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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ตารางที่ 46 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ทีผ่ ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ต่ อ)
ที่

สาขาวิชา/ประเภทวิชา

จํานวนผู้เข้ าสอบฯ

7
8
9

เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
อาหาร และโภชนาการ
การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
จิตรกรรม
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
การโรงแรม และบริ การ
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
รวมทั้งสิ้น

15
25
8
48
11
12
23
29
28
57
354

10
11
12
13

จํานวน
ผู้ผ่านเกณฑ์ ฯ
15
25
8
48
11
12
23
29
28
57
354

ร้ อยละของ
ผู้ผ่านเกณฑ์ ฯ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จากตารางพบว่ า ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษา ระดับ ปวส. 2 เข้าสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 354 คน สามารถสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 354 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งหมด ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ระดับพอใช้
ร้อยละ
60 -74
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 11 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ความตระหนัก
- แต่งตั้งกรรมการดําเนินงานด้านทวิภาคีของสถานศึกษา
ความพยายาม
- กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
- การจัดโครงการปัจฉิ มนิเทศก่อนจบการศึกษา
- การจัดทําโครงการ “ศูนย์กาํ ลังคนอาชีวศึกษา”
- โครงการติดตามผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 47 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทีไ่ ด้ งานทําในสถานประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่ อภายใน 1 ปี
ไม่สามารถติดต่อได้

รวม

ได้งานทํา

ประกอบอาชีพอิสระ

ศึกษาต่อ

ว่างงาน

ไม่สามารถติดต่อได้

รวมร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

ว่างงาน

การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตัดเย็บเสื้ อผ้า
อาหาร และโภชนาการ
คหกรรมการผลิต
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม
การโรงแรม
การท่องเที่ยว

ศึกษาต่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประกอบอาชีพอิสระ

ระดับ ปวช.
สาขางาน

ได้งานทํา

ที่

ร้ อยละ

ผูจ้ บการศึกษา

จํานวนคน

98
50
27
61
23
63
15
16
24
26
33
56

6
5
3
4
8
23
0
3
5
4
1
7

0
2
0
3
0
2
0
0
1
1
1
0

90
40
22
50
15
32
11
13
17
18
27
42

0
2
1
0
0
5
1
0
0
0
2
4

2
1
1
4
0
1
3
0
1
3
2
3

98
50
27
61
23
63
15
16
24
26
33
56

6.12
10.00
11.11
6.36
34.78
36.51
00.00
18.75
20.83
15.38
3.03
12.50

00.00
4.00
00.00
4.92
00.00
3.17
00.00
00.00
4.17
3.85
3.03
00.00

91.84
80.00
81.49
81.96
65.22
50.79
73.33
81.25
70.83
69.23
81.82
75.00

00.00
4.00
3.70
00.00
00.00
7.94
6.67
00.00
00.00
00.00
6.06
7.14

2.04
2.00
3.70
6.56
00.00
1.59
20.00
00.00
4.17
11.54
6.06
5.36

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

492

69

10

377

15

21

492 14.02 2.03 76.63 3.05 4.27 100.00
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จากตารางพบว่ า ผูเ้ รี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 จํานวน 492 คน สามารถติดตาม
ได้ 471 คน ผูไ้ ด้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ มีจาํ นวน 456 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.68
ตารางที่ 48 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทีไ่ ด้ งานทําในสถานประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่ อภายใน 1 ปี

ประกอบอาชีพอิสระ

ศึกษาต่ อ

ว่ างงาน

ไม่ สามารถติดต่ อได้

รวม

ได้ งานทํา

ประกอบอาชีพ

2
2
2
1
2
0
2
0
1
1
0
0
1
14

96
28
19
45
16
6
14
5
2
11
28
30
4
304

15
7
13
1
0
4
16
0
11
0
6
0
1
74

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

123
40
34
51
19
11
38
13
16
12
37
30
6
430

8.13
7.50
00.00
5.88
5.26
9.09
15.79
61.54
12.50
00.00
8.11
00.00
00.00
8.60

1.63 78.05 12.19
5.00 70.00 17.50
5.88 55.88 38.24
1.96 88.24 1.96
10.53 84.21 00.00
00.00 54.55 36.36
5.26 36.84 42.11
00.00 38.46 00.00
6.25 12.50 68.75
8.33 91.67 00.00
00.00 75.67 16.22
00.00 100.00 00.00
16.67 66.67 16.66
3.26 70.70 17.21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ว่ างงาน

ได้งานทํา

10
3
0
3
1
1
6
8
2
0
3
0
0
37

ศึกษาต่ อ

ผู้จบการศึกษา

123
การตลาด
40
การเลขานุการ
34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51
เทคโนโลยีสารสนเทศ
19
เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย 11
อาหาร และโภชนาการ
38
บริ หารคหกรรมศาสตร์
13
จิตรกรรม
16
คอมพิวเตอร์กราฟิ คอาร์ต
12
การโรงแรมและบริ การ
37
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
30
ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
6
รวมทั้งสิ้น
430

1 การบัญชี

00.00 100.00
00.00 100.00
00.00 100.00
1.96 100.00
00.00 100.00
00.00 100.00
00.00 100.00
00.00 100.00
00.00 100.00
00.00 100.00
00.00 100.00
00.00 100.00
00.00 100.00
0.23 100.00

จากตารางพบว่ า ผูเ้ รี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษา ระดับ ปวส. 2 จํานวน 430 คน สามารถติดตาม
ได้ 429 คน ผูไ้ ด้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ มีจาํ นวน 355 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.75
รวมผูเ้ รี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 จํานวน 922 คน ผูท้ ี่ได้งานทํา
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ มีจาํ นวนรวม 811 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.96
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รวมร้ อยละ

ระดับ ปวส.
สาขางาน

ที่

ร้ อยละ

ไม่ สามารถติดต่ อได้

จํานวนคน

129

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ที่ได้งานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 59
ระดับพอใช้
ร้อยละ
50 -59
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 50
ตัวบ่ งชี้ที่ 12 ระดับความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มีต่ อคุ ณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ข อง
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ความตระหนัก
- แต่งตั้งกรรมการดําเนิ นงานด้านงานวิจยั พัฒนา ฯ ของสถานศึกษา เพื่อศึกษาในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา รวมถึงเรื่ องความพึงพอใจใน
คุณภาพของผูเ้ รี ยนที่สถานศึกษาได้ผลิตออกไปให้กบั สถานประกอบการ
ความพยายาม
- จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นฝึ กทักษะวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมสัมมนาร่ วมกับสถานประกอบการในหัวข้อ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ”
- การจัดทําโครงการ “ศูนย์กาํ ลังคนอาชีวศึกษา”
- โครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ
- การจัดการนิเทศนักเรี ยน นักศึกษาฝึ กงานเป็ นประจําทุกปี การศึกษา
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 49 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ทีม่ ีต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้สําเร็จการศึกษา
ที่

หัวข้ อการประเมิน

เฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ

สํ าดับความพึงพอใจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความเสี ยสละ
การตรงต่อเวลา
ความขยัน อดทน
ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
การมีมนุษยสัมพันธ์
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์
ความรู้ ความสามารถพิเศษ
การละเว้นสิ่ งเสพติด และการพนัน
ความรับผิดชอบ และมีระเบียบ วินยั
การมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน
ความรู้ ความสามารถ ในงานอาชีพที่ปฏิบตั ิ
รวมทุกคุณลักษณะ
ค่ าเฉลีย่

4.42
4.25
4.58
4.67
4.62
4.23
4.23
4.27
4.67
4.47
4.70
4.41
4.46
4.46

7
10
4
2
3
11
11
9
2
5
1
8
6
มาก

จากตารางพบว่ า ระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (4.46)
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
ระดับดี
4.00 – 5.00
ระดับพอใช้
3.50 - 3.99
ระดับปรับปรุง
1.00 – 3.49

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 13 ร้อยละของผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ความตระหนัก
- แต่งตั้งกรรมการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบ
อาชีพ ตามแผนธุรกิจ และสามารถมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ความพยายาม
- จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
- การจัดทําโครงการส่ งเสริ การประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน
- การจัดการนิเทศการฝึ กประกอบอาชีพให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 50 ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ ระหว่ างเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

จํานวนผู้เรียน
การบัญชี
919
การขาย/การตลาด
241
การเลขานุการ
156
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
333
เทคโนโลยีสารสนเทศ
30
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1,679
ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
96
อาหารและโภชนาการ
352
คหกรรมการผลิต/การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์
96
รวมประเภทวิชาคหกรรม
544
วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
135
การออกแบบ
83
เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
111
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
329
การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ
176
การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
229
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
405
รวม
2,957

จํานวนผู้ที่มคี วามสามารถฯ
553
241
156
231
24
1,205
58
331
54
443
7
62
4
73
53
88
141
1,862
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ร้ อยละ
60.17
100.00
100.00
69.37
80.00
71.77
60.42
94.03
56.25
81.43
5.19
74.70
3.60
22.19
30.11
38.43
34.81
62.97
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จากตารางพบว่ า ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ
และมีรายได้ระหว่างเรี ยน เฉลี่ยรวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเป็ น ร้อยละ 62.97
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถวางแผนธุ รกิ จ ประกอบอาชี พ และมีรายได้ระหว่าง
เรี ยน
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 60
ระดับพอใช้
ร้อยละ
50 -60
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 50

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

133

ตารางที่ 51 สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยน เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ -ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
ที่กาํ หนดตามชั้นปี
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-74
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยน เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ที่ได้รับการเทียบโอน เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
ผลการเรี ยนรู้
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-74
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยน เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ที่สามารถประยุกต์
เกณฑ์ การประเมิน
หลักการทาง
-ระดับดี
วิทยาศาสตร์ และ
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
คณิ ตศาสตร์มาใช้แก้ไข -ระดับพอใช้
ปั ญหาในการ
ร้อยละ 60-74
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
-ระดับปรับปรุง
อย่างเป็ นระบบ
น้อยกว่าร้อยละ 60
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
ที่กาํ หนดตามชั้นปี
คิดเป็ นร้อยละ 85.80
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 1

ไม่มีผยู้ นื่ คําร้อง
ขอเทียบโอน
ผลการเรี ยนรู้

ผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ มาใช้
แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบ
คิดเป็ นร้อยละ 95.58
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

เอกสาร
หมายเลข 2
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เอกสาร
หมายเลข 3
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ตัวบ่ งชี้ที่
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่มีทกั ษะการใช้ภาษา
สื่ อสาร ด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน
และการสนทนา
ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ

5. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถใช้ความรู้
และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ น
ในการศึกษา ค้นคว้า
และปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-74
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60

เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-74
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
6. ร้อยละของผูเ้ รี ยน เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม เกณฑ์ การประเมิน
ค่านิยมที่ดีงามใน
-ระดับดี
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพ ร้อยละ 75 ขึ้นไป
ที่เหมาะสม และมี
-ระดับพอใช้
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ร้อยละ 60-74
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
ผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะการใช้
ภาษาสื่ อสาร ด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน และ
การสนทนา ทั้ง
ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ
คิดเป็ นร้อยละ 87.55
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้
ความรู ้ และเทคโนโลยี
ที่จาํ เป็ นในการศึกษา
ค้นคว้า และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
คิดเป็ นร้อยละ 95.66
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย
ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
คิดเป็ นร้อยละ 95.89
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 4



เอกสาร
หมายเลข 5



เอกสาร
หมายเลข 6
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ตัวบ่ งชี้ที่
7. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
9. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

10. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ผา่ นการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-74
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 74
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-74
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-74
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-74
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตามเกณฑ์การสําเร็ จ
การศึกษา 2.00
คิดเป็ นร้อยละ 63.75
ผ่ านเกณฑ์ ระดับพอใช้
ไม่ ผ่านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 7

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตามเกณฑ์การสําเร็ จ
การศึกษา 2.00
คิดเป็ นร้อยละ 76.29
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



เอกสาร
หมายเลข 8


ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปวช. 3 ที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

เอกสาร
หมายเลข 9


ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปวส. 2 ที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

เอกสาร
หมายเลข 10
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ตัวบ่ งชี้ที่
11. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทํา
ในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน
1 ปี

12. ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ที่มีต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

13. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
สามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพ และมี
รายได้ระหว่างเรี ยน

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 59
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 50-59
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 50
เป้ าหมาย ได้ระดับมาก
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
4.00-5.00
-ระดับพอใช้
3.50-3.99
-ระดับปรับปรุง
1.00-3.49
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 60
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 50-60
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งาน 
เอกสาร
ทําในสถานประกอบการ/
หมายเลข 11
ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 87.96
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย
ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ที่มีต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก (4.46)
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่
สามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพตาม
แผนธุรกิจ และมีรายได้
ระหว่างเรี ยนคิดเป็ น
ร้อยละ 62.97
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



เอกสาร
หมายเลข 13

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 13 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี มีจํานวน 11 ตัวบ่ งชี้ คือ ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 3-6 และตัวบ่ งชี้ที่ 8-13
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้ มีจาํ นวน 1 ตัวบ่ งชี้ คือตัวบ่ งชี้ที่ 7
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับปรับปรุ งไม่ มี
ตัวบ่ งชี้ที่ 2 “การขอเทียบโอนผลการเรียนรู้” ไม่ มีผู้เรียนขอเทียบโอนฯ
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มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตร และการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ความตระหนัก
- แต่งตั้งกรรมการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะระดับสถาบัน และ
ระดับชาติ
- ประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร แผนการเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม
- การจัดทําโครงการลงนามความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
- โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- โครงการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 52 หลักสู ตรสมรรถนะทีม่ ีคุณภาพ
ข้ อ
1
2
3
4

รายการประเมิน
มีขอ้ มูลความต้องการของตลาดแรงงาน
มีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ หรื อแผนการเรี ยน
มีรายงานการประเมินหลักสูตร หรื อรายวิชา หรื อแผนการเรี ยน
มีรายงานการนําผลการประเมินไปใช้พฒั นา
รวม

มี

ไม่ มี






4

สรุป
1.
2.
3.
4.
5.

ร้ อยละ
25
25
25
25
100

รายวิชาทั้งหมดที่เปิ ดสอนในสาขาวิชา มีจาํ นวน 745 รายวิชา
มีขอ้ มูลความต้องการของตลาดแรงงาน จํานวน 13 สาขา
มีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ หรื อแผนการเรี ยน จํานวน 2 หลักสู ตร/รายวิชา
มีรายงานการประเมินหลักสู ตร หรื อรายวิชา หรื อแผนการเรี ยน จํานวน 2 หลักสูตร/แผน
มีรายงานการนําผลการประเมินไปใช้พฒั นา จํานวน 2 หลักสูตร/แผน
จากตารางพบว่ า มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพร้อยละ
100 หรื อปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี้ครบทั้ง 4 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

138

เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนา ตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพ (โดยพิจารณาจาก ข้อ
1-4)
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง

มากกว่าร้อยละ 75 หรื อปฏิบตั ิครบทั้ง 4 ข้อ
ร้อยละ 60-75 หรื อปฏิบตั ิเพียง 2-3 ข้อ
น้อยกว่าร้อยละ 60 หรื อปฏิบตั ิเพียงข้อเดียว

ตัวบ่ งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ความตระหนัก
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ทุกภาคเรี ยน
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศการสอน ทุกภาคเรี ยน
ความพยายาม
- การส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ
- จัดการฝึ กอบรมการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ
- โครงการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดยผูเ้ กี่ยวข้อง
- การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดทําแผนจัดการเรี ยนรู ้
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
- การจัดการสอนเป็ นทีม
- การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเรี ยนเป็ นโครงงาน โครงการ หรื อชิ้นงาน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 53 ร้ อยละของแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ที่

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

1
2
3
4
5

การบัญชี
การขาย/การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้
และเครื่ องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต/การบริ หารงาน
คหกรรมศาสตร์
รวมประเภทวิชาคหกรรม
วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
การออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ
การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
รวมสาขาวิชาสามัญสั มพันธ์
รวม

6
7
8

9
10
11
12
13
14

จํานวนรายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอน

แผนการเรียนรู้

52
51
54
54
23
234
57

52
51
54
54
27
234
57

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

58
57

58
57

100.00
100.00

172
53
33
48
134
71
63
134
71
745

172
53
33
48
134
71
63
134
71
745

100.00
00.00
00.00
00.00
100.00
00.00
00.00
100.00
100.00
100.00

จํานวน

ร้ อยละ

จากตารางพบว่ า จํานวนรายวิชาที่สอนทั้งหมดเท่ากับ 745 รายวิชา จํานวนแผนการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ เท่ากับ 745 แผน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
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เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 75
ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-75
ระดับปรับปรุง
ตํ่ากว่าร้อยละ 60
ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
ความตระหนัก
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อผูส้ อน ทุกภาคเรี ยน
ความพยายาม
- จัดการฝึ กอบรมเรื่ อง หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู ้
- จัดการฝึ กอบรมเทคนิคการสร้าง และใช้สื่อการสอน
- จัดการฝึ กอบรมการวัด และประเมินผลตามสภาพจริ ง
- การสนับสนุนผูส้ อนไปอบรม พัฒนาด้านความรู ้ ในวิชาชีพที่สอน
- โครงการอบรมในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการพูด การบรรยาย
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 54 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่ อคุณภาพการสอนของผู้สอน
จํานวนผู้เรียน

จํานวนครู

เฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ

2,706

87

4.37

จากตารางพบว่ า จํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดเท่ากับ 2,706 คน จํานวนครู ผสู ้ อน เท่ากับ 87 คน
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.37
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
ระดับดี
4.00-5.00
ระดับพอใช้
3.50-3.99
ระดับปรับปรุง
1.00-3.49
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

141

ตัวบ่ งชี้ที่ 17 ร้ อยละของงบประมาณที่สาขาวิชาจัดซื้ อวัสดุ ฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างเหมาะสม
ความตระหนัก
- แต่งตั้งหัวหน้าแผนกวิชา และครู ในแผนกวิชาเป็ นคณะกรรมการกําหนดรายการจัดซื้ อ
วัสดุ อุปกรณ์การเรี ยน การสอน ทุกภาคเรี ยน
ความพยายาม
- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ อวัสดุฝึกตามที่ผสู ้ อนได้กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
- มีการจัดทําโครงการจัดระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 55 งบประมาณทีส่ าขาวิชาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สํ าหรับการจัดการเรียน การสอน
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

การบัญชี
การขาย/การตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต/บริ หารคหกรรมศาสตร์
วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
การออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ ปกติ และทวิภาคี
การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ จัดซื้อฯ
294,360
325,855
167,535
223,110
138,750
175,915
299,906
186,299
213,905
192,967
340,581
214,875
261,644
3,156,307

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ร้ อยละฯ
1.45
10.32
0.82
1.10
0.68
0.86
1.47
0.92
1.05
0.95
10.79
6.81
1.29
15.51

142

จากตารางพบว่า สถานศึกษาใช้งบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุ ฝึก อุปกรณ์ สําหรั บการ
จัดการเรี ยน การสอนคิดเป็ นร้อยละ 15.51 (งบดําเนิ นการทั้งหมดของสถานศึกษามีจาํ นวน
20,355,011 บาท ใช้จดั ซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยน การสอนเป็ นเงิน 3,156,307
บาท)
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยน การ
สอน อย่างเหมาะสม
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด
ระดับพอใช้
ร้อยละ 10 - 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดําเนินการทั้งหมด
ตัวบ่ งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสม และเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
ความตระหนัก
- แต่ ง ตั้ งหั ว หน้ า แผนกวิ ช า และครู ในแผนกวิ ช าเป็ นผู ้ค วบคุ ม ดู แ ล ห้ อ งเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ความพยายาม
- มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อบํารุ งรักษาอย่างสมํ่าเสมอ
- มี ก ารจัด ทํา โครงการเพื่ อ จัด ซื้ อ ครุ ภ ัณ ฑ์ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ใช้ท ดแทนล่ ว งหน้า ทุ ก ปี
การศึกษา
- ทําบันทึกเสนอขอซ่อมแซมเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้ทนั กับกําหนดการสอน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 56 ระดับความเหมาะสม และเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในสาขาวิชา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขาวิชา

การบัญชี
การขาย/การตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต/บริ หารคหกรรมศาสตร์
วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
การออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ/การโรงแรม
และบริ การ (ทวิภาคี)
13 การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวมทั้งหมด

จํานวนกลุ่ม
ทีเ่ ปิ ดสอน
15
8
5
10
2
5
8
5
5
3
5
9
8
88

อัตราส่ วนเครื่องคอมพิวเตอร์
ต่ อจํานวนผู้เรียนรายกลุ่ม
1:1
1:2
15
0
8
0
5
0
10
0
2
0
5
0
8
0
5
0
5
0
3
0
5
0
9
8
88

0
0
0

จากตารางพบว่ า ระดับ ความเหมาะสม และเพี ย งพอของระบบคอมพิว เตอร์ ของทุ ก
สาขาวิชา มีดงั นี้ จาํ นวนกลุ่มการเรี ยนที่สถานศึกษาเปิ ดทําการสอนมี 88 กลุ่ม ทุกกลุ่มมีอตั ราส่ วน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ องต่อผูเ้ รี ยน 1 คน
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
จํานวนผูเ้ รี ยนต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้ งของการเรี ยนในรายวิชาที่ใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
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ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง

ผูเ้ รี ยน : คอมพิวเตอร์ 1 คน : 1 เครื่ อง
ผูเ้ รี ยน : คอมพิวเตอร์ 2 คน : 1 เครื่ อง
ผูเ้ รี ยน : คอมพิวเตอร์ 3 คนขึ้นไป : 1 เครื่ อง

ตัวบ่ งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ความตระหนัก
- แต่งตั้งหัวหน้างานอาคารสถานที่ หัวหน้าแผนกวิชา และครู ในแผนกวิชาเป็ นผูค้ วบคุม
ดูแล การจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
ความพยายาม
- มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
- มีการจัดห้องปฏิบตั ิการกลาง เพื่อใช้งานร่ วมกัน
- มีการสํารวจความพึงพอใจการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
- มีการจัดทําคําสัง่ แต่งตั้งผูด้ ูแลประจําทุกห้อง
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
สถานศึ ก ษามี อ าคารเรี ย น จํา นวน 7 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง ห้อ งเรี ย น 29 ห้อ ง
ห้องปฏิบตั ิการ 40 ห้อง ศูนย์วิทยบริ การ 5 ห้อง
1. มีการวางแผนการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
(ปฏิบตั ิตามเกณฑ์)
2. มีการใช้ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ ตามตารางการใช้
(ปฏิบตั ิตามเกณฑ์)
3. มีการติ ดตาม ประเมิ นผลการใช้ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ ฝึก
ปฏิบตั ิ (ปฏิบตั ิตามเกณฑ์)
4. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรั บปรุ งห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ โรงฝึ กงาน
และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ (ปฏิบตั ิตามเกณฑ์)
สรุปผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ ทุกข้ อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
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เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ระดับความเหมาะสมของการจัด อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน โดยพิจารณาจาก
1. มีการวางแผนการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
2. มีการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ ตามตารางการใช้
3. มีการติ ดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิ การ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ ฝึก
ปฏิบตั ิ
4. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรั บปรุ งห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน
และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
ระดับดี
ปฏิบตั ิทุกข้อ
ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิขอ้ 1-3
ระดับปรับปรุง
ปฏิบตั ิขอ้ 1-2
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 20 ระดับ ความเหมาะสมในการจัด ศู น ย์วิ ท ยบริ ก ารให้เ หมาะสมกับ วิ ช าที่ เ รี ย น มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ความตระหนัก
- แต่งตั้งหัวหน้างานวิทยบริ การ และเจ้าหน้าที่ประจําเป็ นผูค้ วบคุม ดูแล การจัดศูนย์วิทย
บริ การ
ความพยายาม
- มีโครงการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น
- มีการพัฒนาการให้บริ การการ
- มีการจัดหาเอกสาร ตํารา ต่างๆ ให้แห่หอ้ งสมุด
- มีการจัดทําคําสัง่ แต่งตั้งผูด้ ูแลประจําทุกห้อง
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
การจัดศูนย์วิทยบริ การ ได้จดั ทํา จัดหาสื่ ออย่างหลากหลาย และพอเพียง มีครุ ภณ
ั ฑ์ และ
อุปกรณ์ รวม จํานวน 139 รายการ มี ผูร้ ั บผิดชอบในการจัดระบบการใช้สื่อ สามารถใช้ศูนย์วิทย
บริ การ เพื่อให้บริ การทางด้านวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน และสังคม
1. มีรายการ และจํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ที่มีในสาขาวิชา มีสื่อที่หลากหลาย และข้อมูล
การใช้งาน
(ปฏิบตั ิตามเกณฑ์)
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2. มีระบบการจัดการใช้สื่อที่มีประสิ ทธิภาพ
(ปฏิบตั ิตามเกณฑ์)
3. สามารถรองรับการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
(ปฏิบตั ิตามเกณฑ์)
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริ การ
(ปฏิบตั ิตามเกณฑ์)
สรุ ปผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ ทุกข้ อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ระดับความเหมาะสมของการจัด อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้อง ปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน โดยพิจารณาจาก
1. จํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ และอุ ปกรณ์ ที่มีในศูนย์วิทยบริ การ มี สื่อที่ หลากหลาย และข้อมูล
การใช้งาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ เช่นระบบการสื บค้น
3. สามารถรองรับการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริ การ
ระดับดี
ปฏิบตั ิทุกข้อ
ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิขอ้ 1-3
ระดับปรับปรุง
ปฏิบตั ิขอ้ 1-2
ตัวบ่ งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
ความตระหนัก
- แต่งตั้งหัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจําเป็ นผูค้ วบคุม ดูแล การจัดหาจัดซื้ อ วัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
ความพยายาม
- มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้ครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
- มีโครงการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
- มีโครงการจัดซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ประจําปี การศึกษา
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 57 ความเหมาะสมของครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
รายการพิจารณา
1. จํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน

การประเมิน
ใช้ ได้ ใช้ ไม่ ได้

เพียงพอ ไม่ เพียงพอ

2. จํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน


ทันสมัย ไม่ ทนั สมัย

3. จํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน


ประเมิน ไม่ ประเมิน

4. ความพึงพอใจด้านความเพียงพอ ความเหมาะสมของครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้


ปรับปรุ ง ไม่ ปรับปรุ ง

5. มีการปรับปรุ งโดยใช้ผลการประเมิน



จากตารางพบว่ า ทุกสาขาวิชา มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรี ยน การสอนอยู่
ในสภาพ ใช้งานได้ดี มี จาํ นวนเพียงพอ มีความทันสมัย มีการประเมินความพึงพอใจด้านความ
เพียงพอ ความเหมาะสม และมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์ และ
อุปกรณ์
สรุ ปผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ ทุกข้ อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
1. จํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
2. จํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมิ นพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุ ภณ
ั ฑ์ อุ ปกรณ์ และ
เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้
5. มีการปรับปรุ งโดยใช้ผลการประเมิน
ระดับดี
ปฏิบตั ิทุกข้อ
ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิขอ้ 1-4
ระดับปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิขอ้ 1-3
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
ความตระหนัก
- แต่งตั้งหัวหน้างานอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่ประจําเป็ นผูค้ วบคุม ดูแล จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่ งอํานวยความสะดวกทั้งภายใน และภายนอกห้องเรี ยน
ความพยายาม
- มีการกําหนดแนวทางในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องจักร
- มีการจัดพื้นที่หอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
- มีการจัดระบบแสงสว่าง
- มีการถ่ายเทอากาศ
- มีระบบป้ องกันอัคคีภยั
- มีโครงการปรับปรุ งซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์
- มีโครงการ 5 ส
- มีการจัดระบบจราจรในสถานศึกษา
- มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 58 การจัดระบบความปลอดภัยของสาขาวิชา/สาขางานในสถานศึกษา

มีป้ายแสดงวิธีการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ฯ

มีสถานที่จดั เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ

มียา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มีบนั ทึกการตรวจสภาพ บํารุ งรักษาอุปกรณ์ฯ

มีอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุฯ







































































ตัดเย็บเสื้ อผ้า เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย















อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต บริ หารคหกรรมศาสตร์
วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
การออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
การโรงแรม การโรงแรมและบริ การ
การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว





















































































 100.00
 100.00















 100.00

เฉลีย่ ร้ อยละ

คิดเป็ นร้ อยละ

มีระบบป้ องกันภัย

การบัญชี
การขาย การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา

มีขอ้ มูล หรื อสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ

มีป้ายคําเตือนให้เกิดความปลอดภัย

รายการที่ปฏิบัติ

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

100.00

จากตารางพบว่ า สาขาวิชาจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา เฉลี่ยร้อยละ 100.00
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้ อยละของสาขางานที่ จดั ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความ
สะดวกได้อย่างมีคุณภาพ
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 70
ระดับพอใช้
ร้อยละ 60 - 70
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
ตัวบ่ งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ความตระหนัก
- แต่งตั้งหัวหน้างานบุคลากร และเจ้าหน้าที่ประจําเป็ นผูค้ วบคุม ดูแล จัดระบบการพัฒนา
ความพยายาม
- มีการส่ งครู ไปร่ วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
- มีโครงการทัศนศึกษา ดูงาน
- มีโครงการจัดอบรมทางวิชาการ
- มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับเพิ่มวิทยฐานะ
- มีการส่ งเสริ มให้ศึกษาต่อ
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 59 รายการบันทึกการพัฒนาตามหน้ าทีท่ รี่ ับผิดชอบ
ที่

รายการ

1 จํานวนครู
2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
รวม

จํานวนคน
92
52
144

จํานวนผู้ทไี่ ด้ รับ
การพัฒนา
92
52
144

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
100.00
100.00

จากตารางพบว่ า บุคลากรครู และบุคลากรสายสนับสนุ นของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 20 ชัว่ โมงขึ้นไป จํานวน 144 คนคิดเป็ นร้อยละ 100.00
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ (ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมงต่อคน ต่อปี )
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 89
ระดับพอใช้
ร้อยละ 75 – 89
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 75
ตัวบ่ งชี้ที่ 24 จํานวนครั้ง หรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความตระหนัก
- มีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่ องมือเครื่ องจักร และอื่นๆ ทั้งภายในภายนอก
สถานศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความพยายาม
- มีโครงการความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
- มีโครงการจัดหาทุนเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์
- มีโครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 60 บันทึกการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการระดับทรัพยากร
เงินสนับสนุนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
เงินรายได้กิจกรรมงานราตรี ฟ้า-นํ้าเงิน
สมาคมครู ผปู ้ กครองบริ จาคเครื่ องปรับอากาศ
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ทุนการศึกษารายปี
เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยให้ความรู้แก่ผเู้ รี ยน
สถานประกอบการให้ผเู้ รี ยนเข้าฝึ กงาน
ทุนการศึกษา

จํานวนครั้ง
1
1
1
1
1
30
1
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ปริมาณ
20,000 บาท
74,790 บาท
244,800 บาท
43 ทุน
102 ทุน
30 คน
257 แห่ง
708,250 บาท
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ตารางที่ 60 บันทึกการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา (ต่ อ)
ที่
9
10
11
12

รายการระดับทรัพยากร
ชมรมครู ผปู้ กครองบรรยายพิเศษ
เชิญครู ผเู้ ชี่ยวชาญภายในบรรยายให้ความรู้
สมาคมครู ผปู ้ กครองบริ จาคครุ ภณั ฑ์เพื่อการศึกษา
ชมรมศิษย์เก่าบริ จาคครุ ภณั ฑ์เพื่อการศึกษา

จํานวนครั้ง
1
2
1
1

ปริมาณ
2 คน
-

รวมทั้งสิ้น

42

1,047,840 บาท

จากตารางพบว่ า สถานศึกษาได้ระดมทรัพยากรทั้งหมด จํานวน 42 ครั้ง
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ระดับดี
ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ภายนอก 25 ครั้งขึ้นไป
ระดับพอใช้
ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ภายนอก 20-24 ครั้ง
ระดับปรับปรุ ง
ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ภายนอกน้อยกว่า 20 ครั้ง
ตัวบ่ งชี้ ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการ ที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี และระบบปกติ
ความตระหนัก
- แต่งตั้งหัวหน้างานทวิภาคี และเจ้าหน้าที่ประจําเป็ นผูป้ ระสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อจัดการศึกษาร่ วมกัน
ความพยายาม
- มีโครงการความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
- มีโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา
- มีโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- มีโครงการพัฒนาบุคลากรให้กบั สถานประกอบการ
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 61 สถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
จํานวนสถานประกอบการทีจ่ ัดการศึกษาร่ วมกันในปี การศึกษา 2553
ระบบปกติ
ระบบทวิภาคี
รวม
จํานวนครั้งทีป่ ระสานงาน
257
3
260
305
จากตารางพบว่ า จํานวนสถานประกอบการที่จดั การศึ กษาร่ วมกับวิทยาลัยอาชี วศึ กษา
เชียงรายสถานประกอบการที่จดั การศึกษาระบบปกติมีจาํ นวน 257 แห่ ง ระบบทวิภาคี มีจาํ นวน 3
แห่ ง รวม 260 แห่ง จํานวนครั้งที่ประสานงานจัดการศึกษาเท่ากับ 305 ครั้ง
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี และหรื อระบบปกติ
ระดับดี
สถานประกอบการ 20 แห่ งขึ้นไป
ระดับพอใช้
15-19 สถานประกอบการ
ระดับปรับปรุง
สถานประกอบการน้อยกว่า 15 แห่ ง
ตัวบ่ งชี้ที่ 26 จํานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาที่มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
ความตระหนัก
- มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ าํ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เกี่ ยวข้องกับสาขางานของผูเ้ รี ยน จากภายนอกสถานศึกษาในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
ความพยายาม
- มีโครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ และหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
- มีการจัดหาเครื อข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 62 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้ องถิ่นทีม่ ีส่วนร่ วมในการ พัฒนาผู้เรียน
รวม
ผ่ าน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เกณฑ์ คน ชั่วโมง คน ชั่วโมง คน ชั่วโมง
1 การบัญชี
4
8.30
4
9
8 17.30

2 การขาย/การตลาด
2
12
8
14
10
26

3 การเลขานุการ
3
6
6
24
9
30

4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
20
4
28
9
48

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
6
1
6
2
12

6 ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย 
2
12
2
20
4
32
7 อาหารและโภชนาการ
6
15
5
12
11
27

8 คหกรรมการผลิต/บริ หารคหกรรมศาสตร์
2
10
2
10
4
20

9 วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
4
16
4
16
8
32

10 การออกแบบ
3
12
6
24
9
36

11 เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
2
12
2
12
4
24

12 การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ
5
15
4
16
9
31

13 การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
8
22
11
25
19
47

รวมทั้งหมด
47 166.30 59 216 106 382.30
ที่

สาขาวิชา

จากตารางพบว่ า วิ ทยาลัยอาชี วศึ กษาเชี ยงรายเปิ ดสอน 13 สาขาวิชา ได้เชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุ มชน และ
ท้องถิ่น มาให้ความรู ้กบั ผูเ้ รี ยน จํานวนรวม 106 คน รวมจํานวนชัว่ โมงของการให้ความรู ้ เท่ากับ 382.30
ชัว่ โมง โดยสาขาวิชาเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญฯ ผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดมีจาํ นวน 12 สาขาวิชา คิดเป็ น ร้อยละ 92.31
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี

เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
สาขางานจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ 2 คน – ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน
ขึ้นไป
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ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง

มากกว่าร้อยละ 89
ร้อยละ 75-89
น้อยกว่าร้อยละ 75

ตัวบ่ งชี้ที่ 27 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
ความตระหนัก
- สถานศึกษาคํานึ งถึงจํานวนผูส้ อนทั้งที่เป็ นข้าราชการ ครู ประจํา พนักงานราชการ
รวมถึงครู จา้ งที่ทาํ สัญญาจ้างไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน และมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ จะต้องมี
จํานวนเพียงพอกับการจัดการเรี ยนการสอน
ความพยายาม
- มีแผนการพัฒนาบุคลากร
- มีการจัดทําแผนอัตรากําลังครู และบุคลากร
- มีแผนการรับนักเรี ยน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 63 อัตราส่ วนของผู้สอนประจําทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่ อผู้เรียนในแต่ ละสาขาวิชา

ที่
1
2
3
4
5

สาขาวิชา
การบัญชี
การขาย/การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
628
220
153
353
29

จํานวน
ผู้สอน
เฉพาะ
สาขาวิชา
9
9
7
6
5

อัตราส่ วน เกณฑ์ ผ้สู อน 1 คน
ผู้สอนต่ อ ต่อผู้เรียน 35 คน

ผู้เรียน
1:69.77
1:24.44
1:21.85
1:58.83
1:5.80

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน







ตารางที่ 63 อัตราส่ วนของผู้สอนประจําทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่ อผู้เรียนในแต่ ละสาขาวิชา (ต่ อ)
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ที่
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขาวิชา
ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้ และเครื่ องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมการผลิต/บริ หารคหกรรมศาสตร์
วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม
การออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ
การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวมทั้งหมด

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
96
352
96
126
83
146
166
229
2,677

จํานวน
ผู้สอน
เฉพาะ
สาขาวิชา
6
7
4
4
3
4
4
4
72

อัตราส่ วน เกณฑ์ ผ้สู อน 1 คน
ผู้สอนต่ อ ต่อผู้เรียน 35 คน

ผู้เรียน
1:16
1:50.28
1:24
1:31
1:27.66
1:36.50
1:41.50
1:57.25
1:37.18

ผ่ าน


ไม่ ผ่าน






7




6

จากตารางพบว่ า สาขาวิชาที่ มีอตั ราส่ วนตามเกณฑ์ คือ ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน 35 คน มี
จํานวน 7 สาขาวิชา คิดเป็ นร้ อยละ 53.85 สาขาวิชาที่มีอตั ราส่ วนผูส้ อนต่อผูเ้ รี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์มี 6
สาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ 46.15
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
อัตราส่ วนผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยน ตามเกณฑ์ ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน
ไม่เกิน 35 คน
ระดับดี
ร้อยละ 100
ระดับพอใช้
ร้อยละ 50-99
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 50
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ตัวบ่ งชี้ที่ 28 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน
ความตระหนัก
- สถานศึกษาคํานึ งถึงจํานวนผูส้ อนทั้งที่เป็ นข้าราชการ ครู ประจํา พนักงานราชการ
รวมถึงครู จา้ งที่ทาํ สัญญาจ้างไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน และมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ จะต้องมี
จํานวนเพียงพอกับการจัดการเรี ยนการสอน
ความพยายาม
- มีการจัดทําแผนอัตรากําลังครู และบุคลากร
- มีแผนการพัฒนาบุคลากร
- มีแผนการรับนักเรี ยน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 64 อัตราส่ วนของผู้สอนประจําต่ อผู้เรียน

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

จํานวนครูประจํา

อัตราส่ วน
ผู้สอนต่ อผู้เรียน

เกณฑ์ ผู้สอน 1 คน
ต่ อผู้เรียนมากกว่ า 30 คน
ผ่ าน

2,667 คน

87 คน

1 : 30.66

ไม่ ผ่าน



จากตารางพบว่ า อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน เท่ากับ ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน
28.83 คน (ผูส้ อน 96 คน ต่อผูเ้ รี ยน 2,768 คน)
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
อัตราส่ วนผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยนทั้งหมดของสถานศึกษา
ระดับดี
ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนน้อยกว่า 25 คน
ระดับพอใช้
ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน 25-30 คน
ระดับปรับปรุง
ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนมากกว่า 30 คน
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ตารางที่ 65 สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 หลักสู ตร และการจัดการเรียน การสอน
ตัวบ่ งชี้ที่
14. ร้อยละหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ

เป้ าหมาย
ผลสั มฤทธิ์
เกณฑ์ การประเมิน
ของการดําเนินงาน
มีรายวิชาที่มีผลการ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
พัฒนาตามหลักสูตรฐาน
เกณฑ์ การประเมิน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ
-ระดับดี
ร้อยละ 100.00
มีรายวิชาที่มีผลการ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
พัฒนาตามหลักสูตร
ผ่ านเป้ าหมาย
ฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ (โดย
พิจารณาจาก ข้อ 2.12.4) มากกว่าร้อยละ
75 หรื อ ปฏิบตั ิครบ
ทั้ง 4 ข้อ
-ระดับพอใช้
มีรายวิชาที่มีผลการ
พัฒนาตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ (โดย
พิจารณาจาก ข้อ 2.12.4) มากกว่าร้อยละ
60-75 หรื อ ปฏิบตั ิ
เพียงข้อ 2.1-2.3 หรื อ
ปฏิบตั ิเพียงข้อ 2.1-2.2
-ระดับปรับปรุง
มีรายวิชาที่มีผลการ
พัฒนาตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ (โดย
พิจารณาจาก ข้อ 2.12.4) ตํ่ากว่าร้อยละ60
หรื อไม่ปฏิบตั ิ หรื อ
ปฏิบตั ิขอ้ ใด ข้อหนึ่ง
เพียงข้อเดียว

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 14
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เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
15. ร้อยละของ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เกณฑ์ การประเมิน
แบบบูรณาการ
-ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 75
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-75
-ระดับปรับปรุง
ตํ่ากว่าร้อยละ 60
16. ระดับความพึงพอใจ เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพ เกณฑ์ การประเมิน
การสอนของผูส้ อน
-ระดับดี
4.00-5.00
-ระดับพอใช้
3.50-3.99
-ระดับปรับปรุง
1.00-3.49
17. ร้อยละของ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
งบประมาณที่
เกณฑ์ การประเมิน
สถานศึกษาจัดซื้ อ
-ระดับดี
วัสดุฝึก อุปกรณ์
มากกว่าร้อยละ 15
สําหรับการจัด
ของงบดําเนินการ
การเรี ยน การสอน
ทั้งหมด
อย่างเหมาะสม
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 10 - 15 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 10
ของงบดําเนินการ
ทั้งหมด
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
มีแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายวิชาแบบบูรณาการ
อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 100.00
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 15

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.37
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



เอกสาร
หมายเลข 16

งบประมาณที่สาขาวิชา
จัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรี ยน
การสอน คิดเป็ นร้อยละ
15.51
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



เอกสาร
หมายเลข 17
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เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
18. ระดับความ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เหมาะสม และเพียงพอ เกณฑ์ การประเมิน
ของระบบคอมพิวเตอร์ -ระดับดี
ในแต่ละสาขาวิชา
เครื่ องคอมพิวเตอร์
1 เครื่ องต่อ 1 คน
-ระดับพอใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์
1 เครื่ องต่อ 2 คน
-ระดับปรับปรุง
เครื่ องคอมพิวเตอร์
1 เครื่ องต่อ 3 คน
19. ระดับความ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เหมาะสมในการจัด
เกณฑ์ การประเมิน
อาคารเรี ยน อาคาร
-ระดับดี
ประกอบ ห้องเรี ยน
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
ห้องปฏิบตั ิการ
ครบทั้ง 4 ข้อ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
-ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิงานเหมาะสม ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
กับวิชาที่เรี ยน มี
เพียง 3 ข้อ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ -ระดับปรับปรุง
เรี ยนรู ้ และเกิด
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
ประโยชน์สูงสุ ด
เพียง 1-2 ข้อ
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
อัตราส่ วน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่อ
ผูเ้ รี ยนในสาขาวิชา อยูท่ ี่
1 เครื่ อง ต่อผูเ้ รี ยน 1 คน
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 18

ปฏิบตั ิตามระดับความ
เหมาะสมในการจัดอาคาร
เรี ยน อาคารประกอบ
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับ
วิชาที่เรี ยน จํานวน 4 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่
20. ระดับความ
เหมาะสมในการจัด
ศูนย์วทิ ยบริ การให้
เหมาะสมกับวิชาที่
เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด

21. ระดับความ
เหมาะสมในการจัดให้
มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์

22. ระดับคุณภาพ
การจัดระบบ
ความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อม
สิ่ งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
ในสาขาวิชา/สาขางาน

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
ครบทั้ง 4 ข้อ
-ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
เพียง 3 ข้อ
-ระดับปรับปรุง
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
เพียง 1-2 ข้อ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
ปฏิบตั ิครบทั้ง 5 ข้อ
-ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิเพียง 4 ข้อ
-ระดับปรับปรุง
ปฏิบตั ิเพียง 1-3 ข้อ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 70
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 60-70
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
ปฏิบตั ิตามระดับความ
เหมาะสมในการจัดศูนย์
วิทยบริ การ จํานวน 4 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 20

ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมในการจัดให้มี
ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
จํานวน 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



เอกสาร
หมายเลข 21

สาขางานทําการจัด
ระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อม
สิ่ งอํานวยความสะดวก
ได้อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 100.00
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



เอกสาร
หมายเลข 22
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เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
23. ร้อยละของบุคลากร เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ภายในสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
ที่ได้รับการพัฒนา
-ระดับดี
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ บุคลากรมากกว่า
ร้อยละ 89 ได้รับการ
พัฒนาฯ
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 75-89
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 75
24. จํานวนครั้ง หรื อ เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ปริ มาณในการระดม เกณฑ์ การประเมิน
ทรัพยากรจากแหล่ง -ระดับดี
ต่าง ๆ ทั้งภายใน และ ระดมทรัพยากรทั้ง
ภายนอกสถานศึกษา ภายใน ภายนอก
เพื่อสนับสนุนการ
25 ครั้ง ขึ้นไป
จัดการศึกษาอย่างมี
-ระดับพอใช้
ประสิ ทธิ ภาพ
ระดมทรัพยากร ทั้ง
ภายใน ภายนอก
20-24 ครั้ง
-ระดับปรับปรุง
ระดมทรัพยากรทั้ง
ภายใน ภายนอก
น้อยกว่า 20 ครั้ง
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
ร้อยละ 100.00
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 23

การระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา เท่ากับ 42 ครั้ง
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย
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เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
25. จํานวน
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
สถานประกอบการ
เกณฑ์ การประเมิน
ที่มีการจัดการศึกษา
-ระดับดี
ร่ วมกับสถานศึกษา
สถานประกอบการ
ในการจัดการศึกษา
20 แห่งขึ้นไป
ระบบทวิภาคี และ
-ระดับพอใช้
ระบบปกติ
15-19
สถานประกอบการ
-ระดับปรับปรุง
สถานประกอบการ
น้อยกว่า 15
26. จํานวนคน-ชัว่ โมง เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์ การประเมิน
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ
-ระดับดี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากกว่าร้อยละ 89
ที่มีส่วนร่ วมในการ
-ระดับพอใช้
พัฒนาผูเ้ รี ยน
ร้อยละ 75 - 89
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 75
ตัวบ่ งชี้ที่

27. อัตราส่ วน
ของผูส้ อนประจํา
ที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพ
ต่อผูเ้ รี ยน
ในแต่ละสาขาวิชา

เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
ร้อยละ 100
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 50-99
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
สถานประกอบการ
ที่จดั การศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษา ทั้งระบบ
ทวิภาคี และระบบปกติ
รวมจํานวน 260 แห่ง
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 25

สาขาวิชาเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่ วม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
จํานวนมากกว่า 2 คนชัว่ โมง คิดเป็ น
ร้อยละ 92.31
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย
สาขาวิชามีผสู้ อนประจํา
ต่อผูเ้ รี ยนในอัตราส่ วน
ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน
35 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.85
ผ่ านเกณฑ์ ระดับพอใช้
ไม่ ผ่านเป้ าหมาย



เอกสาร
หมายเลข 26



เอกสาร
หมายเลข 27
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ตัวบ่ งชี้ที่
28. อัตราส่ วน
ของผูส้ อนประจํา
ต่อผูเ้ รี ยน

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
ผูส้ อน 1 คนต่อผูเ้ รี ยน
น้อยกว่า 25 คน
-ระดับพอใช้
ผูส้ อน 1 คนต่อผูเ้ รี ยน
25-30 คน
-ระดับปรับปรุง
ผูส้ อน 1 คนต่อผูเ้ รี ยน
มากกว่า 30 คน

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
สถานศึกษามีผสู้ อน
ประจําต่อผูเ้ รี ยน
ในอัตราส่ วน
ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน
29.60 คน
ผ่ านเกณฑ์ ระดับพอใช้
ไม่ ผ่านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 28

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 15 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี มีจํานวน 13 ตัวบ่ งชี้ คือ
ตัวบ่ งชี้ที่ 14 – 26
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้ มีจํานวน 2 ตัวบ่ งชี้ คือ
ตัวบ่ งชี้ที่ 27 และ 28
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับปรับปรุ งไม่ มี
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่ งชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา
ความตระหนัก
- มีการจัดให้ผเู ้ รี ยนทุกคนพบครู ที่ปรึ กษาเพื่อดูแลติดตามให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี่ยวกับการ
เรี ยนและความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปี การศึกษา
ความพยายาม
- มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน นักศึกษา
- มีกิจกรรมพบครู ที่ปรึ กษาประจําสัปดาห์
- มีกิจกรรมเยีย่ มหอพักนักเรี ยน นักศึกษาในปกครอง
- มีโครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน นักศึกษาในปกครอง
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 66 จํานวนครั้งครู ทปี่ รึกษาพบผู้เรียน
จํานวนครั้งทีค่ รูทปี่ รึกษาพบผู้เรียนต่ อปี
36
เฉลีย่ 36 ครั้งต่ อปี
จากตารางพบว่ า จํานวนครั้ งของการจัดให้ผูเ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาของสถานศึกษา เฉลี่ ย
เท่ากับ 36 ครั้ง ต่อปี
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา
ระดับดี
มากกว่า 25 ครั้งต่อปี
ระดับพอใช้
20 - 25 ครั้งต่อปี
ระดับปรับปรุ ง
น้อยกว่า 20 ครั้ง ต่อปี
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ตัวบ่ งชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ความตระหนัก
- สถานศึกษามีการจัดให้บริ การตรวจสารเสพติด สิ่ งเสพติดชนิ ดร้ายแรง เช่น ยาบ้า
เฮโรอีนเป็ นต้น ให้กบั ผูเ้ รี ยนทั้งหมดในสถานศึกษา
ความพยายาม
- มีโครงการตรวจสุ ขภาพประจําปี
- มีการตรวจสารเสพติดประจําปี
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 67 การจัดบริการตรวจสารเสพติดให้ กบั ผู้เรียน
ชั้นเรียน
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
รวมทั้งสิ้น

จํานวนครั้งการ
ตรวจสารเสพติด
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

จํานวน
ผู้เรียน
814
578
532
374
400
2,698

จํานวนผู้เรียนทีไ่ ด้ รับการตรวจ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
728
89.43
495
85.64
432
81.20
322
87.97
318
79.75
2,295
85.06

จากตารางพบว่ า สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนตรวจร่ างกาย และตรวจสารเสพติดจํานวน 1 ครั้ง
จํานวนผูเ้ รี ยนที่ตรวจร่ างกายจํานวน 2,295 คน (ผูเ้ รี ยนทั้งหมด 2,698 คน) คิดเป็ นร้อยละ 85.06
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
จํานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสอบสารเสพติด ให้กบั ผูเ้ รี ยนทั้งหมด ในสถานศึกษา
ระดับดี
1 ครั้งต่อปี หรื อมากกว่า และจํานวนผูเ้ รี ยนที่
ได้รับการตรวจ มากกว่าร้อยละ 90
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ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง

1 ครั้งต่อปี หรื อมากกว่า และจํานวนผูเ้ รี ยนที่
ได้รับการตรวจ ร้อยละ 80 - 90
1 ครั้งต่อปี หรื อมากกว่า และจํานวนผูเ้ รี ยนที่
ได้รับการตรวจน้อยกว่าร้อยละ 80 หรื อไม่มีการ
ตรวจ

ตัวบ่ งชี้ที่ 31 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก
- มี การกํา หนดให้ครู ที่ปรึ กษาดู แลผลการเรี ยนของนัก เรี ย น นัก ศึ กษาในปกครอง ให้
คําปรึ กษาในเรื่ องการเรี ยน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยน
ความพยายาม
- มีกิจกกรมพบครู ท่ีปรึ กษาทุกสัปดาห์
- มีโครงการสร้างเครื อข่ายผูป้ กครอง
- โครงการ HOT LINE สายด่วนครู ที่ปรึ กษา
- โครงการวิจยั ปั ญหา และสาเหตุการออกกลางคันของผูเ้ รี ยน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 68 จํานวนผู้เรียนทีอ่ อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ า
ที่

ระดับชั้น

จํานวนผู้เรียนแรกเข้ า

1
2
3
4
5

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
รวม

814
742
720
374
469
3,119

จํานวนผู้เรียน
ทีอ่ อกกลางคัน
183
225
208
75
77
768

ร้ อยละทีอ่ อกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเข้ า
22.48
30.32
28.88
20.05
16.59
24.62

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

168

จากตารางพบว่ า ร้ อ ยละของผูเ้ รี ย นทั้ง หมดที่ อ อกกลางคัน เมื่ อ เที ย บกับ แรกเข้า ของ
สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 24.62
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ระดับดี
น้อยกว่าร้อยละ 31
ระดับพอใช้
ร้อยละ 31-40
ระดับปรับปรุ ง
มากกว่าร้อยละ 40
ตัวบ่ งชี้ที่ 32 จํานวนครั้ ง และประเภทของกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพทั้งด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
ความตระหนัก
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ความพยายาม
- มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- มีการจัดโครงการเกี่ยวกับธรรมะ
- โครงการสร้างระเบียบ วินยั
- โครงการค่ายอาสาพัฒนา
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
- กิจกรรมดนตรี
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมชมรมฯ
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 69 สรุ ปจํานวนกิจกรรมด้ านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
ค่ านิยมทีด่ งี ามในวิชาชีพ บุคลิกภาพ และมนุษยสั มพันธ์
ที่
รายการกิจกรรม
1 ส่ งเสริ มวิชาการ
2 ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
3 ส่ งเสริ มบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์

จํานวนสาขาวิชาทีป่ ฏิบัติกจิ กรรม
13
13
13

จากตารางพบว่ า สถานศึกษา จัดกิ จกรรม ส่ งเสริ มวิชาการ ส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรม
ค่านิ ยมที่ดีงาม ส่ งเสริ มบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ทั้ง 3 ด้าน ครบทั้ง 13 สาขาวิชา คิดเป็ นร้อย
ละ 100.00
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 80
ระดับพอใช้
ร้อยละ 75-80
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 75
ตัวบ่ งชี้ที่ 33 จํานวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ความตระหนัก
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่จดั ภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน
ความพยายาม
- มีกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
- มีกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ในท้องถิ่น
- กิจกรรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมต่าง ๆ
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- กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 70 สรุปจํานวนกิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่
รายการกิจกรรม
1 โครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ ม
อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
2 โครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ มอนุรักษ์
และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

จํานวนสาขาวิชาทีป่ ฏิบัติกจิ กรรม
13
13

จากตารางพบว่ า สถานศึ ก ษา จัด โครงการ/กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ธ รรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม และโครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ มอนุรักษ์ และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ทั้ง
2 ด้าน ครบทั้ง 13 สาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ 100.00
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรม ครบทั้ง 2 กิจกรรม
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 80
ระดับพอใช้
ร้อยละ 75-80
ระดับปรับปรุ ง
น้อยกว่าร้อยละ 75
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ตารางที่ 71 สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่ งชี้ที่
29. จํานวนครั้ง
ของการจัดให้ผเู้ รี ยน
พบครู ที่ปรึ กษา

30. จํานวนครั้ง
ของการจัดบริ การ
ตรวจสอบสารเสพติด
ให้กบั ผูเ้ รี ยน

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
มากกว่า 25 ครั้งต่อปี
-ระดับพอใช้
ปี ละ 20-25 ครั้ง
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าปี ละ 20 ครั้ง
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
1 ครั้งต่อปี หรื อ
มากกว่าและจํานวน
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
ตรวจ มากกว่าร้อยละ
90
-ระดับพอใช้
1 ครั้งต่อปี หรื อ
มากกว่าและจํานวน
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
ตรวจ มากกว่าร้อยละ
80-90
-ระดับปรับปรุง
1 ครั้งต่อปี หรื อ
มากกว่าและจํานวน
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
ตรวจ น้อยกว่าร้อย
ละ 80 หรื อไม่มีการ
ตรวจ

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
สถานศึกษาจัดให้
ผูเ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา
ปี ละ 36 ครั้ง
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 29

สาขาวิชาจัดบริ การ
ตรวจสอบสารเสพติด
ให้กบั ผูเ้ รี ยน 1 ครั้ง
จํานวนผูเ้ รี ยน
ที่รับการตรวจ คิดเป็ น
ร้อยละ 85.06
ผ่ านเกณฑ์ ระดับพอใช้
ไม่ ผ่านเป้ าหมาย



งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เอกสาร
หมายเลข 30

172

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
31. ร้อยละของผูเ้ รี ยน เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ที่ออกกลางคัน
เกณฑ์ การประเมิน
เมื่อเทียบกับแรกเข้า -ระดับดี
น้อยกว่าร้อยละ 31
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 31-40
-ระดับปรับปรุง
มากกว่าร้อยละ 40
32. จํานวนครั้ง และ เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ประเภทของกิจกรรม เกณฑ์ การประเมิน
ที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ -ระดับดี
คุณธรรม จริ ยธรรม
มีการจัดกิจกรรมครบ
ค่านิยมที่ดีงามใน
ทั้ง 3 ด้าน
วิชาชีพ รวมทั้งด้าน
-ระดับปรับปรุง
บุคลิกภาพ และ
การจัดกิจกรรมไม่
มนุษยสัมพันธ์
ครบทั้ง 3 ด้าน
33. จํานวนครั้ง และ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ประเภทของกิจกรรม เกณฑ์ การประเมิน
ที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ -ระดับดี
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมทั้ง
ประเพณี และ
ภายใน และภายนอก
ทํานุบาํ รุ ง
ครบทั้ง 2 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
-ระดับปรับปรุง
จัดกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกไม่ครบ
ทั้ง 2 ด้าน
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
ผูเ้ รี ยนออกกลางคัน
ร้อยละ 24.62
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 31

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100.00
เข้าร่ วมกิจกรรม
ครบทุกด้าน
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



เอกสาร
หมายเลข 33

สาขาวิชาร้อยละ 100.00
จัดกิจกรรมครบทุกด้าน
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



เอกสาร
หมายเลข 33

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 5 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี มีจํานวน 4 ตัวบ่ งชี้ คือตัวบ่ งชี้ที่ 29 และตัวบ่ งชี้ที่ 31-33
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้ คือ ตัวบ่ งชี้ที่ 30
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับปรับปรุ ง ไม่ มี
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่ สังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 34 จํานวน และประสิ ทธิ ผลของกิ จกรรม/โครงการ ที่ให้บริ การวิชาชี พ และฝึ กทักษะ
วิชาชีพ
ความตระหนัก
- สถานศึกษามีการจัดกิ จกรรม โครงการที่ให้บริ การวิชาชี พ รวมทั้งมีการให้บริ การ
โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ความพยายาม
- จัดทําโครงการอาชีวะบริ การประชาชน
- จัดทําโครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 72 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมทีไ่ ด้ ดําเนินการ
ให้ บริการวิชาชีพฯ
ที่
รายการกิจกรรม/โครงการ
1 โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มและสนับสนุนบทบาทสตรี
2 โครงการฝึ กอบรมการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกลุ่มแปรรู ป
3 โครงการฝึ กอบรมการวิจยั ในสถานศึกษา
4 โครงการฝึ กอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
5 โครงการฝึ กอบรม สาธิต การแปรรู ปผลผลิต
6 โครงการฝึ กอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฐานราก
7 โครงการฝึ กอบรมการแต่งหน้าเค้ก
รวม
7 กิจกรรม

ระยะเวลา
รวม 4 วัน
รวม 1 วัน
รวม 2 วัน
รวม 10 วัน
รวม 1 วัน
รวม 2 วัน
รวม 4 วัน
24 วัน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
480 คน
60 คน
46 คน
20 คน
30 คน
40 คน
14 คน
690 คน
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ตารางที่ 72 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมทีไ่ ด้ ดําเนินการ (ต่ อ)

ที่
8
9
10
11
12
รวม
รวม

ให้ บริการฝึ กทักษะวิชาชีพ
รายการกิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลา
โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น 9+1, 12+1
20-21 ส.ค. 54
รวม 2 วัน
โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้นสําหรับบุคคลทัว่ ไป
27-28 ส.ค. 54
รวม 2 วัน
โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้นสําหรับบุคคลทัว่ ไป
17-18 ก.ย. 54
รวม 2 วัน
กิจกรรม 108 อาชีพในงานเปิ ดบ้าน
22 ธ.ค. 54
รวม 1 วัน
กิจกรรม 108 อาชีพในงานเปิ ดบ้านโรงเรี ยน
10 ก.ย. 55
พานพิทยาคม
รวม 1 วัน
5 กิจกรรม
8 วัน
12 กิจกรรม
32 วัน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม
51 คน
41 คน
23 คน
80 คน
111 คน
306 คน
996 คน

จากตารางพบว่ า วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชียงรายได้จดั กิจกรรม โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ
และฝึ กทักษะวิชาชี พ รวมทั้งหมด 12 กิ จกรรม ผลที่ได้รับ นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชน
ประมาณ 996 คนได้รับความรู ้ ทักษะทางด้านวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพตามต้องการ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
จํานวนของกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริ การวิชาชีพ และส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน

ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง

ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/โครงการ ขึ้นไป
2-3 กิจกรรม/โครงการ
0-1 กิจกรรม/โครงการ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 35 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะ
วิชาชีพต่องบดําเนินการ
ความตระหนัก
- สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการดําเนิ นการกิ จกรรม/โครงการบริ การ
วิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพ
ความพยายาม
- จัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการรายวิชากับการบริ การชุมชน
- มีการจัดกิจกรรมองค์การสอดคล้องกับการบริ การชุมชน
- บริ การงานอาชีพแก่ชุมชน
- ประสานความร่ วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดในการให้บริ การวิชาชีพและฝึ กอาชีพแก่
ประชาชน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
สถานศึ ก ษาได้ใ ช้ง บประมาณในการดํา เนิ น การโครงการ กิ จ กรรม เป็ นจํา นวนเงิ น
1,254,000 บาท งบดําเนิ นการของสถานศึกษาไม่รวมงบลงทุน เท่ากับ 20,355,011 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 6.16
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของสถานศึกษา
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ ต่องบประมาณทั้งหมด ไม่รวมงบลงทุน
มากกว่าร้อยละ 0.20
ระดับดี
ระดับพอใช้
ร้อยละ 0.11 - 0.20
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 0.11
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ตารางที่ 73 สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่ สังคม
เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
34. จํานวน และ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ประสิ ทธิผลของ
เกณฑ์ การประเมิน
กิจกรรม/โครงการที่ -ระดับดี
ให้บริ การวิชาชีพ และ ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
โครงการขึ้นไป
-ระดับพอใช้
2-3 กิจกรรม/
โครงการ
-ระดับปรับปรุง
0-1 กิจกรรม/
โครงการ
35. ร้อยละของ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
งบประมาณในการจัด เกณฑ์ การประเมิน
กิจกรรม/โครงการที่
-ระดับดี
ให้บริ การวิชาชีพ และ มากกว่าร้อยละ 0.20
ฝึ กทักษะวิชาชีพต่อ
-ระดับพอใช้
งบดําเนินการ
ร้อยละ 0.11-0.20
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 0.11
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
สถานศึกษาได้ปฏิบตั ิ
กิจกรรม จํานวน
12 กิจกรรม
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
เอกสาร
หมายเลข 34



สถานศึกษาจัดสรร
งบประมาณ เพื่อบริ การ
วิชาชีพ ร้อยละ 6.16
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

เอกสาร
หมายเลข 35


สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 2 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี มีจํานวน 2 ตัวบ่ งชี้ คือ
ตัวบ่ งชี้ที่ 34 และตัวบ่ งชี้ที่ 35
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุ งไม่ มี
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจัย
ตัวบ่ งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ความตระหนัก
- สถานศึกษามีการสนับสนุนผูส้ อน บุคลากร และผูเ้ รี ยน ในแต่ละหลักสู ตร ทุกสาขาวิชา
สาขางาน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน หรื ออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน หรื อ การประกอบอาชีพ และหรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
ความพยายาม
- จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการวิจยั นวัตกรม สิ่ งประดิษฐ์
- โครงการประกวดผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์และโครงงานของผูเ้ รี ยน
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 74 นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

สาขาวิชา

การบัญชี
การขาย/การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดเย็บเสื้ อผ้า/เทคโนโลยีผา้
และเครื่ องแต่งกาย
7 อาหารและโภชนาการ
8 คหกรรมการผลิต/การบริ หารงาน
คหกรรมศาสตร์
9 วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรม

จํานวนผลงาน
ระดับ ปวช.

จํานวนผลงาน
ระดับ ปวส.

61
32
10
22
-

116
25
10
60
14







7
67

17
37




17
34

18
12
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ตารางที่ 74 นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน (ต่ อ)
ที่

สาขาวิชา

จํานวนผลงาน
ระดับ ปวช.

จํานวนผลงาน
ระดับ ปวส.

10
11
12
13

การออกแบบ
เทคโนโลยีศิลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
การโรงแรม/การโรงแรมและบริ การ
การท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
รวม

23
71
17
17
378

28
35
16
388

ผ่ าน ไม่ ผ่าน






จากตารางพบว่ า ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. จัดทําโครงงานวิชาชีพ รายงาน จํานวน 878 เรื่ องต่อปี
การศึกษา ผูเ้ รี ยนระดับ ปวส. จัดทํา โครงงานวิชาชีพ รายงาน จํานวน 388 เรื่ องต่อปี การศึกษา ทุก
สาขาวิชาผ่านเกณฑ์การจัดทําผลงาน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
จํานวนของกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ระดับดี
ร้อยละ 100
ระดับ ปวช. มากกว่า 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. มากกว่า 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับพอใช้
ร้อยละ 75-99
ระดับ ปวช. อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. อย่างน้อย 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับปรับปรุ ง
น้อยกว่าร้อยละ 75
ระดับ ปวช. น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
(ไม่ได้จดั ทําชิ้นงาน)
ระดับ ปวส. น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
ความตระหนัก
- สถานศึกษามีการสนับสนุนผูส้ อน บุคลากร และผูเ้ รี ยน ในแต่ละหลักสู ตร ทุกสาขาวิชา/
สาขางาน สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่มีประโยชน์
ทางวิชาชีพ และ/หรื อ สนับสนุนให้ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติ
ความพยายาม
- จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการวิจยั นวัตกรม สิ่ งประดิษฐ์
- โครงการประกวดผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และโครงงานของผูเ้ รี ยน
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการทําโครงงานของผูเ้ รี ยน
- กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา
- กิจกรรมการจัดทําเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 75 นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานทีม่ ีประโยชน์ และ/หรือได้ รับการเผยแพร่
ที่
1
2
3
4
5

ประเภทผลงานทีม่ ีประโยชน์ และได้ เผยแพร่ ระดับชาติ
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั
โครงงาน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
2
22
21
80
15
140

จากตารางพบว่ า ผูเ้ รี ย นจัด ทํา ผลงานที่ เ ป็ นประโยชน์ ท างวิ ช าชี พ และได้เ ผยแพร่ ใ น
ระดับชาติ จํานวน 140 เรื่ อง
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
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เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่ มีประโยชน์ทางวิชาชี พ และ/หรื อ
ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
ระดับดี
ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป
ระดับพอใช้
2 ชิ้น
ระดับปรับปรุง
1 ชิ้นหรื อน้อยกว่า
ตัวบ่ งชี้ที่ 38 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานต่องบดําเนินการ
ความตระหนัก
- สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน โครงการวิชาชีพให้ทุกสาขาวิชา
ความพยายาม
- มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจยั ของสถานศึกษา
- มีการหาความร่ วมมือในการทําวิจยั กับหน่วยงานอื่น
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
สาขาวิ ช าได้ใ ช้ง บประมาณในการสร้ า ง พัฒ นา และเผยแพร่ น วัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานวิจยั และโครงงาน เป็ นจํานวน 120,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.59 (งบดําเนิ นการ 20,355,011
บาท)
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้
เกณฑ์ การประเมินของสถานศึกษา
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริ งในการดําเนินการต่องบประมาณทั้งหมด ยกเว้นงบลงทุน
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 1.00
ระดับพอใช้
ร้อยละ 0.50 – 1.00
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 0.50
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ตัวบ่ งชี้ที่ 39 จํานวนครั้ง และช่ องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน
ความตระหนัก
- สถานศึกษาจัดการเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน ด้วยวิธีการ และช่องทางที่หลากหลาย เช่นอินเทอร์เน็ต เอกสาร
สารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นิ ทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอ
ผลงาน
ความพยายาม
- มีการจัดทําเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา
- มีกิจกรรมสัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา
- การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา
- การ จัดรายการวิทยุการศึกษา R-Radio
- ประสานความร่ วมมือกับสื่ อต่างๆในท้องถิ่น
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ตารางที่ 76 การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ประเภท
นวัตกรรม

สิ่ งประดิษฐ์

งานวิจยั

สถานทีเ่ ผยแพร่

จํานวนครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เว็บไซด์ วอศ. ชร.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ จังหวัดเชียงใหม่ งาน BOI Fair
จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การแข่งขันสิ่ งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และจังหวัดแพร่
เว็บไซด์ วอศ. ชร. สํานักงานทรัพยากรจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ กรุ งเทพมหานครฯ กาดเจียงฮายรําลึก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
เว็บไซด์ วอศ. ชร.

3
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ประเภท
โครงงาน
โครงการ
โครงการวิชาชีพ

สถานทีเ่ ผยแพร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
เว็บไซด์ วอศ. ชร.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เว็บไซด์ วอศ. ชร.
เว็บไซด์แม็คโคร ห้างแม็คโครจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
จังหวัดเชียงราย
รวม

จํานวนครั้ง
15
21
5
65

จากตารางพบว่ า สาขาวิชาเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารจํานวน 65 ครั้ง
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของสถานศึกษา
จํานวนครั้งของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน
ระดับดี
4 ครั้ง และ 4 ช่องทาง/ผลงาน หรื อมากกว่า
ระดับพอใช้
2-3 ครั้ง และ 2-3 ช่องทาง/ผลงาน
ระดับปรับปรุง
1 ครั้ง และ 1 ช่องทาง/ผลงาน หรื อน้อยกว่า
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ตารางที่ 77 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจัย
เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
36. จํานวนนวัตกรรม เป้ าหมาย ได้ระดับดี
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน
และโครงงาน
-ระดับดี
ร้อยละ 100 ระดับ
ปวช. จัดทํามากกว่า1
เรื่ อง ปวส. 4 เรื่ อง
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 75-99 ระดับ
ปวช. จัดทําอย่างน้อย
1 เรื่ อง ปวส. 4 เรื่ อง
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 75
ระดับ ปวช. จัดทําน้อย
กว่า1 เรื่ อง (ไม่ได้
จัดทําชิ้นงาน)
ปวส. 4 เรื่ อง
37. จํานวนนวัตกรรม เป้ าหมาย ได้ระดับดี
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน
โครงงาน ที่มีประโยชน์ -ระดับดี
ทางวิชาชีพและ/หรื อ ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป
ได้รับการเผยแพร่
-ระดับพอใช้
ระดับชาติ
2 ชิ้น
-ระดับปรับปรุง
1 ชิ้นหรื อน้อยกว่า
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
ทุกสาขาวิชาจัดทําผลงาน 
เอกสาร
วิชาการผ่านเกณฑ์ที่
หมายเลข 36
กําหนด คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั โครงงาน ที่มี
ประโยชน์ทางวิชาชีพ
และ/หรื อได้รับการ
เผยแพร่ ระดับชาติ
จํานวน 140 เรื่ อง
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย
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หมายเลข 37
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เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
38. ร้อยละของ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
งบประมาณที่ใช้ใน
เกณฑ์ การประเมิน
การสร้าง พัฒนา และ -ระดับดี
เผยแพร่ นวัตกรรม
มากกว่าร้อยละ 1.00
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
-ระดับพอใช้
และโครงงานต่อ
ร้อยละ 0.50-1.00
งบดําเนินการ
-ระดับปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 0.50
39. จํานวนครั้ง และ เป้ าหมาย ได้ระดับดี
ช่องทางการเผยแพร่ เกณฑ์ การประเมิน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ -ระดับดี
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ 4 ครั้ง และ 4 ช่องทาง
งานวิจยั และโครงงาน /ผลงาน หรื อมากกว่า
-ระดับพอใช้
2-3 ครั้ง และ 2-3
ช่องทาง/ผลงาน
-ระดับปรับปรุง
1 ครั้ง และ 1 ช่องทาง
/ผลงาน หรื อน้อยกว่า
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
สถานศึกษาจัดสรร
งบประมาณร้อยละ 0.59
ผ่ านเกณฑ์ ระดับพอใช้
ไม่ ผ่านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 38

สถานศึกษาเผยแพร่
ข้อมูลฯ จํานวน 65 ครั้ง
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 4 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี มีจํานวน 3 ตัวบ่ งชี้ คือ
ตัวบ่ งชี้ที่ 36-37 และตัวบ่ งชี้ที่ 39
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้ มีจํานวน 1 ตัวบ่ งชี้ คือ
ตัวบ่ งชี้ที่ 38
ตัวบ่ งชี้ระดับปรับปรุงไม่ มี
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หมายเลข 39
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นํา และการจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 40 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมี
ส่ วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ความตระหนัก
- ผูบ้ ริ หารมีการใช้ภาวะผูน้ าํ และการมีวิสัยทัศน์ ผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
และหรื อแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งนําสู่ การปฏิ บตั ิอย่างสอดคล้อง มี ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล โปร่ งใส และตรวจสอบได้
ความพยายาม
- มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3-5 ปี
- มีแผนยุทธศาสตร์
- มีแผนปฏิบตั ิการประจําปี
- มีรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร ตามที่กาํ หนด สถานศึกษาได้ดาํ เนิ นการทั้งสิ้ น
จํานวน 9 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร พิจารณาตามองค์ประกอบ ต่อไปนี้
1. การพัฒ นาวิ สัย ทัศ น์ ที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาชาติ และ
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวิสยั ทัศน์จากทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง
2. การมีส่วนร่ วม และการให้ความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการ
บริ หาร การตัดสิ นใจ และการจัดการศึกษา
3. การกระจายอํานาจ และเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่ วมใน
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
4. มีกระบวนการจัดการความรู ้ที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จในการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน การใช้สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางในการกําหนดจุดมุ่งหมาย เป้ าหมาย
ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
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5. การพึ่งพาตนเอง ที่ เ น้น ให้สถานศึ ก ษามี ระบบการบริ หารตัว เอง มี อาํ นาจ
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํา เนิ น งานตามความพร้ อ ม และสถานการณ์ ข อง
สถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้ง บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรภายนอก
รวมทั้งการแสวงหาความร่ วมมือ ความช่ วยเหลือด้านทรัพยากร และเทคนิ ค
วิธีการใหม่ ๆ
7. ความสามารถในการปรับใช้การบริ หารตามสถานการณ์ที่นาํ ไปสู่ ผลสัมฤทธิ์
ได้อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย
8. การพัฒ นาตนเอง ทั้ง การพัฒนาองค์ก ร พัฒนาวิ ชาชี พ พัฒ นาบุ คคล และ
พัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรการเรี ยนรู ้
9. การกํากับ ติ ดตาม และประเมิ นผลเพื่อพัฒนาองค์กร การตรวจสอบ และ
ถ่วงดุล โดยต้นสังกัด กําหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ระดับดี
8-9 ข้อ
ระดับพอใช้
6-7 ข้อ
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่า 6 ข้อ
ตัวบ่ งชี้ที่ 41 ร้อยละของบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
- มี ก ารกํา กับ ติ ด ตามให้ ค รู ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ความพยายาม
- มีโครงการเชิดชูเกียรติ ครู ผมู ้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมดีเลิศ
- มีโครงการครู ดีเด่น ประจําปี ของสถานศึกษา
- จัดทําโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะแก่ครู
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สั มฤทธิผล
ตารางที่ 78 การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนบุคลากรครู
ทั้งหมด

จํานวนบุคลากรทีไ่ ด้ รับ
ใบประกอบวิชาชีพครู

จํานวนครู ทผี่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548

87 คน

87 คน

87 คน

จากตารางพบว่ า บุคลากรของสถานศึ กษาที่ สามารถปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีจาํ นวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของบุคลากรทั้งสาขาวิชา
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ร้อยละของบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี พได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 90
ระดับพอใช้
ร้อยละ 85 - 90
ระดับปรับปรุง
น้อยกว่า ร้อยละ 85
ตัวบ่ งชี้ที่ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ความตระหนัก
- สถานศึกษามีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด เช่น ข้อมูลผูเ้ รี ยน บุคลากร งบประมาณ มี
ระบบบริ หารจัดการข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และมีประสิ ทธิภาพ และการจัดการความรู ้ของ
สาขาวิชา สาขางานเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความพยายาม
- มีโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษา
- มีโครงการใช้ระบบบริ หารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา
- โครงการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
- โครงการความร่ วมมือกับภาคเอกชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรร่ วมกัน
- มีการนําข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริ หารจัดการมาใช้และจัดการความรู ้
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

188

สั มฤทธิผล
สถานศึกษาได้ดาํ เนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา ตาม
องค์ประกอบที่กาํ หนดให้ จํานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา พิจารณา
ตามองค์ประกอบต่อไปนี้
1. มีขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อการตัดสิ นใจที่เป็ นปั จจุบนั
2. มีระบบการบริ หารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม และมีผรู ้ ับผิดชอบ
3. มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกันเป็ นเครื อข่ายของสถานศึกษา
4. มีการประเมินประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริ หารจัดการข้อมูล
5. มีการปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ระดับดี
ปฏิบตั ิขอ้ 1 - ข้อ 4 หรื อปฏิบตั ิครบทั้ง 5 ข้อ
ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิขอ้ 1 - ข้อ 3
ระดับปรับปรุง
ปฏิบตั ิขอ้ 1 - ข้อ 2 หรื อไม่ได้ดาํ เนินการ
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ตารางที่ 79 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นํา และการจัดการ
เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
40. ระดับคุณภาพ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
การบริ หารของ
เกณฑ์ การประเมิน
ผูบ้ ริ หารที่สอดคล้อง -ระดับดี
กับแผนยุทธศาสตร์
8-9 ข้อ
และการมีส่วนร่ วมของ -ระดับพอใช้
ประชาคมอาชีวศึกษา 6-7 ข้อ
ด้วยความโปร่ งใส
-ระดับปรับปรุง
ตรวจสอบได้
น้อยกว่า 6 ข้อ
41. ร้อยละของ
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
บุคลากรในสาขาวิชา เกณฑ์ การประเมิน
ที่สามารถปฏิบตั ิตาม -ระดับดี
จรรยาบรรณ
บุคลากรใน
มาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
มากกว่า ร้อยละ 90
ขึ้นไป
-ระดับพอใช้
ร้อยละ 85-90
-ระดับปรับปรุ ง
น้อยกว่า ร้อยละ 85
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ฯ
ครบจํานวน 9 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 40

บุคลากรของสาขาวิชา
สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ มาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คิดเป็ น
ร้อยละ 100.00
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี้ที่
42. ระดับคุณภาพ
ของการจัดระบบ
สารสนเทศ และ
การจัดการความรู้
ของสาขาวิชา

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
-ระดับดี
สาขาวิชาปฏิบตั ิตาม
องค์ประกอบ
ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรู้
ข้อ 1-ข้อ 4 หรื อ ข้อ 5
-ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ฯ
ข้อ 1-ข้อ 3
-ระดับปรับปรุง
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ฯ
ข้อ 1-ข้อ 2 หรื อไมได้
ดําเนิ นการ

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

สาขาวิชาปฏิบตั ิตาม
เอกสาร
ข้อมูลประกอบการตัดสิ น
หมายเลข 42
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ในเกณฑ์การ
ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ครบ จํานวน 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 3 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี มีจํานวน 3 ตัวบ่ งชี้ คือ
ตัวบ่ งชี้ที่ 40-42
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุงไม่ มี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

191

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ 43 ระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ความตระหนัก
- สถานศึ ก ษามี ร ะบบกลไกในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบด้วยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ การจัดการ
ประกันคุณภาพ โดยได้กาํ หนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เช่น นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะ
บุคคล หรื อหน่ วยงานที่รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ
มาตรฐาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ และการนําผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน และผูจ้ บการศึกษามี
คุณภาพ
ความพยายาม
- มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะต่าง ๆ
- มีการจัดทํานโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ
- จัดทํามาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
- จัดทําแผนกํากับติดตาม
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ดาํ เนินการทั้งสิ้ นจํานวน 4 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ระบบกลไกในการคุณภาพภายใน พิจารณาตามองค์ประกอบ ต่อไปนี้
1. คู่มือ และแผนการประกันคุณภาพ
2. หลัก ฐาน หรื อ รายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ประจําปี
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3. ข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรี ยนเพื่อการปรับปรุ งระบบ
หรื อกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา
ระดับดี
มีการปฏิบตั ิครบทั้ง 4 ข้อ
ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิขอ้ 1- ข้อ 3
ระดับปรับปรุง
ปฏิบตั ิขอ้ 1- ข้อ 2 หรื อไม่ได้ดาํ เนินการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 44 ประสิ ทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
- สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
สาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริ หารให้ได้มาตรฐาน จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น มีการปฏิบตั ิที่ดี หรื อการเป็ นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น
ความพยายาม
- มีคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ
- มีหลักฐาน หรื อรายงานแสดงผลการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี
- มี การนําผลการตรวจสอบประเมินคุ ณภาพภายในประจําปี รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้
พัฒนาปรับปรุ งการบริ หาร
- มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน
- การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาํ เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล
ประสิ ทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ดาํ เนินการทั้งสิ้ นจํานวน 3 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การประเมินของ สอศ.
ระบบกลไกในการคุณภาพภายใน พิจารณาตามองค์ประกอบ ต่อไปนี้
1. มีการรายงานผลการประกันคุ ณภาพภายใน ต่อกรรมการสถานศึ กษา และ
สาธารณชน
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2. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารให้ได้มาตรฐาน และ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชา
3. มีการดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง และมีนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้น มีการปฏิบตั ิที่ดี
(Good Practice) หรื อการเป็ นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งเกิดการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น
ระดับดี
ปฏิบตั ิครบทั้ง 3 ข้อ
ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิขอ้ 1 และ ข้อ 2
ระดับปรับปรุง
ปฏิบตั ิขอ้ 1 เพียงข้อเดียว
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ตารางที่ 80 สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
43. ระบบ และกลไกใน เป้ าหมาย ได้ระดับดี
การประกันคุณภาพ
เกณฑ์ การประเมิน
ภายในที่ก่อให้เกิดการ -ระดับดี
พัฒนาสาขาวิชาอย่าง มีการปฏิบตั ิครบทั้ง
ต่อเนื่อง
4 ข้อ
-ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิขอ้ 1 - ข้อ 3
-ระดับปรับปรุง
ปฏิบตั ิขอ้ 1 - ข้อ 2
หรื อไม่ได้ดาํ เนินการ
44. ประสิ ทธิผลของ เป้ าหมาย ได้ระดับดี
การประกันคุณภาพ
เกณฑ์ การประเมิน
ภายใน
-ระดับดี
ปฏิบตั ิครบทั้ง 3 ข้อ
-ระดับพอใช้
ปฏิบตั ิขอ้ 1 - ข้อ 2
-ระดับปรับปรุง
ปฏิ บ ัติข อ้ 1 เพียงข้อ
เดียว
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลสั มฤทธิ์
ของการดําเนินงาน
ปฏิบตั ิตามระบบกลไก
ในการประกันคุณภาพ
ภายใน จํานวน 4 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เอกสาร
หมายเลข 43

ปฏิบตั ิเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิผลในการ
ประกันคุณภาพภายใน
จํานวน 3 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับดี
ผ่ านเป้ าหมาย



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 2 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี มีจํานวน 2 ตัวบ่ งชี้ คือ
ตัวบ่ งชี้ที่ 43 และตัวบ่ งชี้ที่ 44
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุ งไม่ มี
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ตอนที่ 6
สรุป และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
6.1 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย ประจําปี การศึกษา 2554
พบว่าผ่านเกณฑ์ประเมินทุกมาตรฐาน และทุกตัวบ่งชี้ หากแต่ยงั มีบางมาตรฐานและบางตัวบ่งชี้ ที่
ยังต้องได้รับการพัฒนา ปรั บปรุ งในปี การศึกษาต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนิ นงานมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งสรุ ปได้ ดังนี้
6.1.1 มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เรี ยงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานที่ 1 มี 13 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับดี
จํานวน 11 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับพอใช้
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 มี 15 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับดี
จํานวน 13 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับพอใช้
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 มี 5 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับดี
จํานวน 4 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับพอใช้
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 มี 2 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวบ่งชี้
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับดี
มาตรฐานที่ 5 มี 4 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับดี
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับพอใช้
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 มี 3 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับดี
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 มี 2 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ในระดับดี
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
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สรุป : ผ่ านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่ งชี้
6.1.2 ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับดี
เรี ยงตามลําดับดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มาตรฐานที่ 1 (ไม่ได้ปฏิบตั ิ)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 4 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 5 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 6 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 8 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 9 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 10 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 11 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 12 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 13 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 14 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 16 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 17 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 18 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 19 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 20 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 21 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 22 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 23 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 24 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 25 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 26 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 29 มาตรฐานที่ 3
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ตัวบ่งชี้ที่ 31 มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 32 มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 33 มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 34 มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 35 มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 36 มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 37 มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 39 มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 40 มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 41 มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 42 มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 43 มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 44 มาตรฐานที่ 7
6.1.3 ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้
เรี ยงตามลําดับดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 27 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 28 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 30 มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 38 มาตรฐานที่ 5
6.1.4 ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับระดับปรับปรุ ง
ไม่มีตวั บ่งชี้ที่อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
6.1.5 ตัวบ่งชี้ที่ตอ้ งพัฒนา ปรับปรุ ง
ตัวบ่งชี้ที่ 7 มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 27 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 28 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 30 มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 38 มาตรฐานที่ 5
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6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้กาํ หนดการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต โดยกําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในรู ปแบบของโครงการ
กิจกรรม พอสรุ ป ได้ดงั นี้
6.2.1 แผนพัฒนาการบริ หารจัดการสถานศึกษา
1) โครงการเพิ่มปริ มาณผูเ้ รี ยนวิชาชีพทุกระดับ
2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
3) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
4) โครงการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) โครงการให้ความรู ้เรื่ องระเบียบแบบแผนปฏิบตั ิราชการ
6) โครงการประหยัดพลังงาน และสร้างประสิ ทธิภาพการใช้วสั ดุ
7) โครงการสร้างมาตรฐานการให้บริ การ
8) โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ และแผนยุทธศาสตร์ประจําปี
งบประมาณ 2555
9) โครงการพัฒนาองค์กร
6.2.2 แผนพัฒนาผูเ้ รี ยน
1) โครงการความร่ วมมือเพื่อผลิต และพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
2) โครงการพัฒนานักเรี ยน นักศึกษา สู่การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
3) โครงการเพิ่มวุฒิผมู ้ ีประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ
4) โครงการส่ งเสริ มการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
5) โครงการกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
6) โครงการคุณธรรมนําความรู ้ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั 5 ธันวาคม 2555
7) โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่ งเสพติด และภัยเอดส์
8) โครงการเผยแพร่ ความรู ้ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ
9) โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
10) โครงการสื บสานประเพณี วัฒนธรรม เพื่อความเป็ นไทย และท้องถิ่น
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

11) โครงการสื บสานงานดนตรี และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
12) โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม นําความรู ้ นําวิชาชีพ
แผนพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรี ยน การสอน
1) โครงการเปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
2) โครงการปรับวิธีเรี ยน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
3) โครงการจัดการสอนตามหลักสูตร 3 แนวทาง (3 Track)
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียนแผนการเรี ยนรู ้”
แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชี พ สิ่ งประดิ ษฐ์ นวัตกรรม และ
งานวิจยั
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การทําวิจยั ในชั้นเรี ยน”
2) โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
3) โครงการส่ งเสริ มสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่
4) โครงการส่ งเสริ มงานวิจยั พัฒนาสิ่ งประดิษฐ์
แผนพัฒนาการบริ การทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1) โครงการอาชีวะรวมพลังบริ การ
2) โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
3) โครงการสร้างงาน และสร้างรายได้ระหว่างเรี ยน
4) โครงการส่ งเสริ มการสร้างผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
5) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรี ยนรู ้
1) โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยไอที (IT)
2) โครงการศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
3) โครงการพัฒนาเวปไซค์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
4) โครงการพัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
แผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ของบุคลากรสู่คุณภาพ
2) โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
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และการศึกษาดูงานสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในต่างประเทศแถบ
ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป
3) โครงการส่ งเสริ มการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
6.2.8
แผนพัฒนาการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
1) โครงการความร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่ วมกับ
สถานประกอบการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) โครงการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างประเทศ
6.3 สิ่ งทีต่ ้ องการความช่ วยเหลือจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากร และหรื อวิทยาการในการพัฒนาบุคลากรครู ใน
สถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในท้องถิ่น ในประเทศ และต่างประเทศ
6.3.2 การช่ ว ยเหลื อ จากสถานประกอบการ ชุ ม ชน ปราชญ์ท ้อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดในการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น
6.3.3 การช่ วยเหลือ สนับสนุ น ด้านงบประมาณในการจัดซื้ อเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยี จากภาครัฐ และหรื อ องค์กร สมาคม ชมรม ภาคเอกชน
6.3.4 หนังสื อ เอกสาร ตํารา คู่มือเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ รวมทั้งการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ และการปฏิรูปการบริ หารอาชีวศึกษา
6.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
6.3.6 ทุนการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศสําหรับ ผูเ้ รี ยน และครู ในการพัฒนา
ตนเอง
6.3.7 การร่ วมมือจัดการอาชีวศึกษาในทุก ๆ ด้านจากหน่วยงานภาครัฐ และหรื อ องค์กร
สมาคม ชมรม ภาคเอกชน
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ตอนที่ 7
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เปรียบเทียบผลการประเมินภายใน ปี การศึกษา 2552-2554
ตารางที่ 81 เปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ปี การศึกษา 2552-2554

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผลการ ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน ประเมิน
ตัวบ่ งชี้ที่
ปี 52 ปี 53 ปี 54
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี
ดี
ดี
ดี
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
ดี
ดี ไม่ ปฏิบัติ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้ ดี
ดี
ดี
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะการใช้ภาษาสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ
ดี
ดี
ดี
การสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษา
ดี
ดี
ดี
ค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่
ดี
ดี
ดี
เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จ
พอใช้ พอใช้ พอใช้
การศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จ
พอใช้
ดี
ดี
การศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการประเมิน
ดี
ดี
ดี
มาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผา่ นการ
ดี
ดี
ดี
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ พอใช้
ดี
ดี
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดี
ดี
ดี
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ร้อยละของผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ดี
ดี
ดี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ตารางที่ 82 เปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ปี การศึกษา 2552-2554

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ผลการ ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน ประเมิน
ตัวบ่ งชี้ที่
ปี 52 ปี 53 ปี 54
ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ดี
ดี
ดี
ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
ดี
ดี
ดี
ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยน
ดี
ดี
ดี
การสอนอย่างเหมาะสม
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
ดี
ดี
ดี
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
ดี
ดี
ดี
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
ดี
ดี
ดี
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
ดี
ดี
ดี
ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมสิ่ งอํานวยความสะดวก
ดี
ดี
ดี
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ดี
ดี
ดี
จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน และ
ดี
ดี
ดี
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ดี
ดี
ดี
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
จํานวนคน-ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วม
ดี
ดี
ดี
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
พอใช้ พอใช้ พอใช้
อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน
พอใช้ พอใช้ พอใช้

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ตารางที่ 83 เปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ปี การศึกษา 2552-2554

ตัวบ่ งชี้ที่
29.
30.
31.
32.

จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา
จํานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
จํานวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
33. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

ผลการ ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน ประเมิน
ปี 52 ปี 53 ปี 54
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี

ดี

ตารางที่ 84 เปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ปี การศึกษา 2552-2554

ตัวบ่ งชี้ที่
34. จํานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะ
วิชาชีพ
35. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ ก
ทักษะวิชาชีพต่องบดําเนินการ

ผลการ ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน ประเมิน
ปี 52 ปี 53 ปี 54
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 85 เปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ปี การศึกษา 2552-2554

36.
37.
38.
39.

ผลการ ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน ประเมิน
ตัวบ่ งชี้ที่
ปี 52 ปี 53 ปี 54
จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ดี
ดี
ดี
จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อ
ดี
ดี
ดี
ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ พอใช้
ดี
พอใช้
งานวิจยั และโครงงานต่องบดําเนินการ
จํานวนครั้ง และช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
ดี
ดี
ดี
งานวิจยั และโครงงาน

ตารางที่ 86 เปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554

ตัวบ่ งชี้ที่
40. ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการ
มีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
41. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริ หารจัดการ
และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

ผลการ ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน ประเมิน
ปี 52 ปี 53 ปี 54
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

ดี
ดี

ตารางที่ 87 เปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ปี การศึกษา 2552-2554

ตัวบ่ งชี้ที่
43. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
44. ประสิ ทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ผลการ ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน ประเมิน
ปี 52 ปี 53 ปี 54
ดี
ดี
ดี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ดี
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ภาคผนวก ข คณะผู้จัดทํา
กรรมการอํานวยการ
นางคนึงนิจ
นางนงลักษณ์
นายเจริ ญ
นายพงศธร
นายสุ ภเวช

พรหมเนตร
สวัสดิ์อารี
เชื้อเมืองพาน
ชัยวุฒิ
โชติญาณวงษ์

นายโพธ์ตะวัน
นางสุ วนา
นางสาวเทพิน
นายอเนกวงศ์
นางสาวนุชจรี
นางกุลวรรณ์
นางภคพร
นางจงกลนี
นายกมล
นางพรรัตน์
นายสุ รสิ ทธิ์
นางนาตยา
นางพิสมัย
นางวัชรี
นางวิภา
นางอําไพ
นางสาวเทพิน
นางสุ พตั รา
นายธวัชชัย
นางสาวศิริลกั ษณ์

ทีโยตระกูล
เชี่ยววานิช
มัธยมจันทร์
ยอดดําเนิน
แก้วเพียร
รื่ นรวย
ไพบูลย์
ณ สงขลา
สาริ กานนท์
ขําอุไร
ปุสุรินทร์คาํ
นาพนมไชย
นนประสาท
แสนสิ งห์ชยั
รัตนมาลานุกลู
สาริ กานนท์
มัธยมจันทร์
พรหมพิชยั
สาเกตุ
แก่นจันทร์

กรรมการจัดทําข้ อมูล
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นางสุ รีย ์
นางสาวสุ ปรี ยา
นางนัยรัตน์
นายอิทธิ
นายอุดม
นางรัตนา
นางสรกมล

ทองกร
สันอุดร
กล้าวิเศษ
โลหะชาละ
ใจพรหม
ปิ นตาเขียว
ผาคําสระศรี

นายอิทธิ
นางนัยรัตน์
นางประภัสสร

โลหะชาละ
กล้าวิเศษ
นวนไชย

ผู้รวบรวมข้ อมูล จัดพิมพ์ ออกแบบปก และจัดทํารูปเล่ม
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