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คาํนํา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้าํหนดให้มีการประกนัคุณภาพ
การศึกษาไวใ้นมาตรา 48 หมวด 6 ท่ีว่าดว้ยมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยได้
บญัญติัไวว้่า ให้หน่วยงานการศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึง ของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตอ้งดาํเนินการ         
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัทาํ รายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกนัคุณภาพภายนอก       
 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ตระหนักถึงภารกิจท่ีสําคญัน้ี จึงไดท้าํการประเมินคุณภาพ               
ภายใน และนาํเสนอผลการประเมิน ใหห้น่วยงานตน้สังกดั สมศ. และสังคมรับทราบโดยไดท้าํการ
ประเมินคร้ังแรกในปีการศึกษา 2545 และประเมินต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั การประเมินคร้ังน้ีเป็นการ
ประเมินคุณภาพภายในคร้ังท่ีสิบ เพื่อให้เกิดมีความต่อเน่ืองในด้านการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และวิสัยทศัน์
ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย การดาํเนินการประเมินคุณภาพภายใน ดาํเนินการโดยยึดหลกั 
ความเท่ียงตรง แม่นยาํ เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพจริง สามารถตรวจสอบ
ไดทุ้กตวับ่งช้ี มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในทุก ๆ คร้ัง 
จึงส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงรายต่อไป รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ี เป็นการสรุปการปฏิบติังานทุก ๆ มิติ ของวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเชียงราย ในปีการศึกษา 2554 สาํหรับปีน้ียงัคงใชม้าตรฐานประกนัคุณภาพภายในของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 7 มาตรฐาน 44 ตวับ่งช้ี โดยไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการ
ประเมินอยา่งหลากหลาย และผลสรุปท่ีได ้แสดงใหเ้ห็นถึงมาตรฐานการปฏิบติังานในภาพรวมของ
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
           วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
                     25 เมษายน 2555 
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ตอนที ่1 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย สาํนกังาน   
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เร่ิมจดัตั้งเป็นสถานศึกษาเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 
พ.ศ. 2481 ใชช่ื้อว่าโรงเรียนช่างทอผา้ ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี 670 ถนนธนาลยั ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย มีเน้ือท่ี 8 ไร่ 2 งาน 6.7 ตารางวา 
 จาํนวนบุคลากร วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย มีจาํนวนทั้งส้ิน 141 คน โดยแยกออกเป็น
ผูบ้ริหาร 5 คน ขา้ราชการครู 65 คน พนกังานราชการ 3 คน ลูกจา้งประจาํ 12 คน ลูกจา้งชัว่คราว 34 
คน และครูจา้งสอน 22 คน  
 ปัจจุบนัเปิดทาํการสอน 4 ประเภทวิชา 13 สาขาวิชา คือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภท
วิชาคหกรรม  ประเภทวิชาศิลปกรรม  และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มีนกัเรียน นกัศึกษารวม 2,667 คน 
 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
บริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ ฝ่ายพฒันาการศึกษา และเพื่อใหก้ารจดัการศึกษา
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด วิทยาลยัฯ ได้จดัทาํโครงการ และแผนงานต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริมให้การจดัการศึกษา บงัเกิดผลทางดา้นคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด รวม 7 มาตรฐาน 44 ตวับ่งช้ี โดยพยายามใชท้รัพยากรทุก ๆ 
อยา่งของวิทยาลยัฯ รวมถึงการระดมทรัพยากรจากภาครัฐ และภาคเอกชน มาใชอ้ยา่งประหยดั และ
คุม้ค่ามากท่ีสุด 
 การดาํเนินงานจดัการศึกษาประจาํปีการศึกษา 2554 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ไดจ้ดั
กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบันโยบายการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชเ้กณฑ์การ
ประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบและตวัช้ีวดั โดยไดต้ั้งเป้าหมายในการปฏิบติังานอยู่ท่ีระดบัดี 
ผลสรุป ทุกมาตรฐาน ทุกตัวช้ีว ัดผ่านเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดงัน้ี 
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มาตรฐานที ่1 ผูเ้รียน และผูส้าํเร็จการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานน้ีมี 13 ตวับ่งช้ี ผ่านเกณฑ์
การประเมินระดบัดี 11 ตวับ่งช้ี ระดบัพอใช ้1 ตวับ่งช้ี  ไม่ไดด้าํเนินการ 1 
ตวับ่งช้ี   

มาตรฐานที ่2  หลกัสูตร และการจดัการเรียน การสอน ในมาตรฐานน้ีมี 15 ตวับ่งช้ี ผา่น
เกณฑก์ารประเมินระดบัดี 13 ตวับ่งช้ี ระดบัพอใช ้2 ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานที ่3  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มาตรฐานน้ีมี 5 ตวับ่งช้ี ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดบัดี 4 ตวับ่งช้ี ระดบัพอใช ้1 ตวับ่งช้ี   

มาตรฐานที ่4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม มาตรฐานน้ีมี 2 ตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ระดบัดีทุกตวับ่งช้ี 

มาตรฐานที ่5  นวตักรรม และการวิจยั มาตรฐานน้ีมี 4 ตวับ่งช้ี ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดบั 3 ตวับ่งช้ี ระดบัพอใช ้1 ตวับ่งช้ี   

มาตรฐานที ่6 ภาวะผูน้าํ และการจดัการ มาตรฐานน้ีมี 3 ตวับ่งช้ีผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ระดบัดีทุกตวับ่งช้ี 

มาตรฐานที ่7 มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานน้ีมี 2 ตวับ่งช้ีผ่านเกณฑ์
การประเมินระดบัดีทุกตวับ่งช้ี 

ปรัชญาของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
“สามคัคี มีวินยั ใจนกักีฬา พฒันาอาชีพ” 

วสัิยทศัน์  
“วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผูน้าํจดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน  

ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
พนัธกจิ  

1. ผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิชาชีพทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
2. ขยายโอกาสและยกระดบัการศึกษาวิชาชีพ   
3. บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจดักิจกรรมการเรียนและการ

บริหารจดัการ 
4. วิจยั สร้างนวตักรรม พฒันาองคค์วามรู้ เพื่อการพฒันาอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีดีงาม 
3. สนบัสนุนการผลิต และพฒันากาํลงัคนเพือ่ตอบสนองในการพฒันาประเทศ 
4. พฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อคุณภาพอาชีวศึกษาภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5. ส่งเสริมการวิจยั สร้างนวตักรรม พฒันาองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาอาชีพ 

  6.    สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  :  สร้างโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 เป้าประสงค์  :  ขยายโอกาส และยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหก้บัชุมชน 
 กลยุทธ์ที ่ 1  :  จดัการศึกษาวชิาชีพใหห้ลากหลายและต่อเน่ืองจนถึงระดบัปริญญา 
 กลยุทธ์ที ่ 2  :  บริการและพฒันาทกัษะวิชาชีพ สู่สงัคม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  :   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ทีด่ีงาม 
 เป้าประสงค์  :  ผูเ้รียน บุคลากร และสถานศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมีคุณธรรม

จริยธรรม ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองดีของ
สงัคมประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ที ่ 3  :    พฒันาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้รียน 
 กลยุทธ์ที ่ 4  :    สร้างมาตรฐาน และพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ 

วดัผลประเมินผล 
 กลยุทธ์ที ่ 5  :    ส่งเสริมการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่ 6  :  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที ่ 7  :   ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ นวตักรรม มาใช้ในการเรียน     

การสอน   
 กลยุทธ์ที ่ 8  :  อาชีวศึกษาสืบสานศิลปวฒันธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  สนับสนุนการผลติ และพฒันากาํลงัคนเพือ่ตอบสนองในการพฒันาประเทศ 
เป้าประสงค์  :  ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองความต้องการของ

ทอ้งถ่ิน และประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่ 9  : สร้าง และส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที ่ 10  : เสริมสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ  
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 เป้าประสงค์  : การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที ่ 11  : พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที ่ 12  : พฒันาครู และบุคลากร  
 กลยุทธ์ที ่ 13  :  ส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  :  ส่งเสริมการวจัิย สร้างนวตักรรม พฒันาองค์ความรู้ เพือ่พฒันาอาชีพ 
 เป้าประสงค์  : ผลงานวิจัย และนวัตกรรม เป็นท่ียอมรับ มีการเผยแพร่ และนําไปใช้

ประโยชน์  
  กลยุทธ์ที ่ 14  : ส่งเสริมการวิจยั และพฒันานวตักรรม เทคโนโลย ีและส่ิงประดิษฐ ์
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  :  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือ 
  กลยุทธ์ที ่ 15  :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่ 16  : เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาทั้งใน และนอกประเทศ 
นโยบายวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

1. พฒันาคุณภาพการจดัการเรียน การสอน  
2. พฒันาอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ วสัดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ ประกอบการเรียน การสอน                     

ส่ือการสอน   
3. ผูส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
4. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษา   
5. พฒันาคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
6. นาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการบริหาร จดัการ   
7. ประกนัคุณภาพการศึกษา   
8. สืบสานศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
9. เสริมสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ 



 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

5

การกาํหนดตัวช้ีวดัความสําเร็จ 
 เป็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จของผลการดาํเนินงาน ตามวตัถุประสงค ์และวิสัยทศัน์มีฐาน

ในการกาํหนดตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
1.   ตวัช้ีวดัใน  4  มิติ  (Balance  Scorecard) 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) ไดก้าํหนดมิติของแผนส่วนราชการ 
ดงัน้ี 

     มิติท่ี  1 ดา้นประสิทธิผลตามยทุธศาสตร์ 
     มิติท่ี  2 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
     มิติท่ี  3 ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 
     มิติท่ี  4 ดา้นการพฒันาองคก์ร 

2.   การเทียบเคียง (Bench marking) 
โดยเทียบเคียงกับมาตรฐาน หรือเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ทั้ งท่ีเป็นเกณฑ์ ของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

เป้าหมาย 
- จัดการศึกษาประเภทบริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดบั ปวช. และ ปวส. โดยกาํหนดจาํนวนหอ้งเรียน ปวช. 
ต่อ ปวส. ในสดัส่วนเท่ากนั  

-  ร่วมมือ และประสานสัมพนัธ์กบัภาคเอกชน และองค์กรในทอ้งถ่ินเพื่อระดม
ทรัพยากรมาจดัการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด ไม่ตํ่ากว่า 3 คร้ังต่อปี และจดั
โครงการให้บริการทางวิชาการ และสารสนเทศ ทางดา้นวิชาชีพแก่ชุมชน และ
องคก์รภาคเอกชน และรัฐบาลไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ ต่อปี 

-  จดัทาํโครงการพฒันาอุปกรณ์การเรียนการสอน เอกสาร ตาํรา รวมทั้งเทคโนโลยี
ท่ีใช้ในการเรียนการสอน โดยจัดทาํโครงการพฒันาอย่างน้อย ไม่ตํ่ากว่า 5 
โครงการ ต่อปี 

-  จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และประเพณีไทย                        
ไม่ตํ่ากวา่ 5 โครงการ ต่อปี 

-  จดักิจกรรมเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลภาวะและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
โดยจดัทาํเป็นโครงการ อยา่งนอ้ย 5 โครงการ 
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-  ผลิตผลงาน รวมถึงงานวิจยัเพื่อพฒันางานในทุกภารกิจ ใหมี้ประสิทธิภาพ และ
มาตรฐานสูงข้ึน และเผยแพร่อยา่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง หรือจดัทาํโครงการอบรม
เก่ียวกบัเร่ืองการวิจยัทางการศึกษาอยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

-  ดาํเนินโครงการเพื่อใหเ้กิดการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม          
ในการดาํเนินการกิจกรรมขององคก์ร โดยจดัทาํโครงการอยา่งนอ้ย 5 โครงการ 

ลกัษณะของการบริหารงาน 
 วิทยาลยัไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดย
ไดด้าํเนินการท่ีเนน้ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามองคป์ระกอบนโยบายการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 8 
ดา้น ดงัน้ี 

1.  การบริหารจดัการสถานศึกษา   
2.  การพฒันาผูเ้รียน 
3.  การพฒันาหลกัสูตร และการจดัการเรียน การสอน   
4.  การวิจยั และพฒันาผลงานโครงงานทางวชิาชีพ ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม และงานวิจยั 
5.  การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน และสงัคม 
6.  การจดัหาทรัพยากร และแหล่งการเรียนรู้   
7.  การพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
8.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษา                                                                                      

 
 
                                                                         

 (นางคนึงนิจ  หรหมเนตร) 
ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

     25 พฤษภาคม 2555 
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ตอนที ่ 2 
บทสรุปผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
ตามตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 ผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาประจาํปีการศึกษา 2552-2554 ตามตวับ่งช้ีการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม  สรุปไดด้งัน้ี   
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1   ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 1 ปี 
 

ตารางที ่1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนแยกตามระดับ ปวช. และ ปวส.  
ปีการศึกษา 2551-2553 

 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทุกระบบ 
สาขาวชิา 

ปีการศึกษา 
2551 

ปีการศึกษา 
2552 

ปีการศึกษา 
2553 

สรุปรวม  
3 ปีการศึกษา 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
1.  การบญัชี 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.  เทคโนโลยสีารสนเทศ - 9 - 14 - 9 - 14 
6.  ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 23 20 27 6 23 20 27 6 
7.  อาหารและโภชนาการ 37 42 44 38 37 42 44 38 
8.  คหกรรมการผลิต/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 14 12 11 7 14 12 11 7 
9.  วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 25 8 17 6 25 8 17 6 
10. การออกแบบ 4 - 22 - 4 - 22 - 
11. เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 19 8 22 20 19 8 22 20 
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 14 34 31 25 14 34 31 25 
13. การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 53 35 64 26 53 35 64 26 

รวม/คน 380 366 433 370 380 366 433 370 

รวมทั้งระดบั ปวช. และ ปวส. 746 803 873 2,422 

 



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
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ตารางที ่2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระระดับ ปวช. และ ปวส.  
ปีการศึกษา 2551-2553 

 

 

รายการพจิารณา 
ปีการศึกษา 

2551 
ปีการศึกษา 

2552 
ปีการศึกษา 

2553 
สรุปรวม 

3 ปีการศึกษา 

1.  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 746 803 873 2,422 
2.  จํานวนผู้ได้งานทาํในสาขาทีเ่กีย่วข้อง 176 133 121 430 

3.  จํานวนผู้ได้งานทาํไม่ตรงสาขา - - - - 
4.  จํานวนผู้ศึกษาต่อในสาขาทีเ่กีย่วข้อง 408 631 618 1,657 

5.  จํานวนผู้ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา - - - - 
6.  จาํนวนผูว้า่งงานและไม่ไดศึ้กษาต่อ 152 189 76 417 
7.  จาํนวนผูท่ี้มีงานทาํอยูก่่อนแลว้ - - - - 
8.  จาํนวนผูเ้รียนท่ีติดต่อไม่ได ้ 10  58  

สรุปผู้ทีม่ีงานทาํฯ คดิเป็นร้อยละ 78.28 95.14 84.65 86.16 
 

หมายเหตุ  จาํนวนผูไ้ดง้านทาํฯ  430  +  จาํนวนผูศึ้กษาต่อฯ  1,657  เท่ากบั  2087  คน 
 
สูตรการคาํนวณ 
 
 
 
 
 
 

วธีิคาํนวณ   
 
 
 
 

 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระ คดิเป็นร้อยละ  86.16 
 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํและ/หรือศึกษาต่อและ/หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งภายใน  1  ปี 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  

2,087 
 

  2,422 
X   100  



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2   ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงาน 
 

ตารางที ่3 จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้าย ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2552-2554 

หมายเหตุ : จาํนวนผูเ้รียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา 
 

จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายของสาขาวชิา 

ปีการศึกษา 
2552 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา 
2554 

สรุปรวม  
3 ปีการศึกษา 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
1.  การบญัชี 120 122 106 123 96 114 322 359 

2.  การขาย/การตลาด/การจดัการธุรกิจคา้ปลีก 61 44 58 45 48 42 167 131 

3.  การเลขานุการ 37 19 30 36 30 33 97 88 

4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 70 66 60 55 72 50 202 171 

5.  เทคโนโลยสีารสนเทศ - 18 - 18 - 14 - 50 

6.  ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 29 6 23 11 20 15 72 32 

7.  อาหารและโภชนาการ 60 41 69 41 69 35 198 117 

8.  คหกรรมการผลิตการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 23 9 13 14 21 8 57 31 

9.  วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 25 9 17 16 32 12 74 37 

10. การออกแบบ 35 - 26 - 21 - 82 - 

11. เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 31 22 29 16 33 13 93 51 

12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/และทวภิาคี 39 28 33 38 30 29 102 95 

13. การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 75 28 60 31 55 30 190 89 

รวม/คน 605 412 524 444 527 395 1,656 1,251 

รวมทั้ง ระดบั ปวช. และ ปวส. 1,017 968 922 2,907 

 
 
หมายเหตุ  ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยระดบั ปวช. และปวส. รวม 3 ปีการศึกษามีจาํนวนเท่ากบั  
   1,656 + 1,251  =  2,907  คน 
 
 
 
 
 



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
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ตารางที ่4 จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้าย หลกัสูตร ปวช. และ หลกัสูตร ปวส. ทีส่อบผ่าน 

การทดสอบเชิงวชิาการด้านความรู้และทกัษะทีจํ่าเป็นในการทาํงาน (V-NET)  ปีการศึกษา 2554 
 

จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายของสาขาวชิา 
ทีส่อบผ่านการทดสอบเชิงวชิาการฯ 

ตามหลกัสูตร 

ปีการศึกษา 
2552 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา 
2554 

สรุปรวม  
3 ปีการศึกษา 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 

1. การบญัชี - - - - 18 2 - - 
2. การขาย/การตลาด/การจดัการธุรกิจคา้ปลีก - - - - - - - - 
3. การเลขานุการ - - - - 2 - - - 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - 6 - - - 
5. เทคโนโลยสีารสนเทศ - - - - - 1 - - 
6. ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย - - - - 1 - - - 
7. อาหารและโภชนาการ - - - - 1 - - - 
8. คหกรรมการผลิต/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ - - - - - - - - 
9. วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม - - - - 2 - - - 
10. การออกแบบ - - - - - - - - 
11. เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค - - - - 1 - - - 
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/และทวภิาคี - - - - 5 1 - - 
13. การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว - - - - 16 - - - 

รวม/คน - - - - 51 4 - - 

คดิเป็นร้อยละ - - - - 9.77 1.05 - - 

รวมผู้เรียนระดบั ปวช. และ ปวส. ที่ผ่านฯ - - 55 - 

ผู้เรียนทีเ่ข้าสอบ ทั้ง ระดบั ปวช. และ ปวส. - - 522+380 = 902 - 

คดิเป็นร้อยละ - - 6.09 - 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยระดบั ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2554 ท่ีสอบผ่านการ
  ทดสอบเชิงวิชาการดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงาน มีจาํนวน
  เท่ากบั 51 + 4  =  55  คน 
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สูตรการคาํนวณ 
 
 
 
 
 
วธีิคาํนวณ 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผู้มีความรู้และทกัษะทีจํ่าเป็นในการทาํงาน 3 ปีการศึกษา คดิเป็นร้อยละ  6.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยท่ีสอบผา่นการทดสอบเชิงวชิาการ 
ดา้นความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงาน 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  

55 
 

 902 
X   100  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 3  ผูเ้รียนผา่นการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรับ 
 

ตารางที ่5 จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้าย ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2552-2554 

 

จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายของสาขาวชิา 

ปีการศึกษา 
2552 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา 
2554 

สรุปรวม  
3 ปีการศึกษา 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
1.  การบญัชี 120 122 106 123 96 114 322 359 

2.  การขาย/การตลาด/การจดัการธุรกิจคา้ปลีก 61 44 58 45 48 42 167 131 

3.  การเลขานุการ 37 19 30 36 30 33 97 88 

4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 70 66 60 55 72 50 202 171 

5.  เทคโนโลยสีารสนเทศ - 18 - 18 - 14 - 50 

6.  ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 29 6 23 11 20 15 72 32 

7.  อาหารและโภชนาการ 60 41 69 41 69 35 198 117 

8.  คหกรรมการผลิต/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 23 9 13 14 21 8 57 31 

9.  วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 25 9 17 16 32 12 74 37 

10. การออกแบบ 35 - 26 - 21 - 82 - 

11. เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 31 22 29 16 33 13 93 51 

12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/และทวภิาคี 39 28 33 38 30 29 102 95 

13. การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 75 28 60 31 55 30 190 89 

รวม/คน 605 412 524 444 527 395 1,656 1,251 

รวมทั้ง ระดบั ปวช. และ ปวส. 1,017 968 922 2,907 

 
 
หมายเหตุ  ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยระดบั ปวช. และปวส. รวม 3 ปีการศึกษามีจาํนวน เท่ากบั  
   1,656 + 1,251  =  2,907  คน 
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ตารางที ่6 จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้าย หลกัสูตร ปวช. และ หลกัสูตร ปวส.  
ทีส่อบผ่านมาตรฐานวชิาชีพฯ ปีการศึกษา 2552-2554  

 

จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายของสาขาวชิา 
ทีส่อบผ่านมาตรฐานวชิาชีพฯ 

ปีการศึกษา 
2552 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา 
2554 

สรุปรวม  
3 ปีการศึกษา 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
1.  การบญัชี 115 119 90 119 95 106 300 344 
2.  การขาย/การตลาด/การจดัการธุรกิจคา้ปลีก 59 40 48 45 46 42 153 127 
3.  การเลขานุการ 35 19 24 34 30 32 89 85 
4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 34 47 39 68 46 146 119 
5.  เทคโนโลยสีารสนเทศ - 16 - 15 - 14 - 45 
6.  ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 28 6 22 11 20 15 70 32 
7.  อาหารและโภชนาการ 57 40 61 38 64 35 182 113 
8.  คหกรรมการผลิต/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 22 9 12 13 16 8 50 30 
9.  วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 27 8 14 14 30 13 71 15 
10. การออกแบบ 36 - 23 - 22 - 81 - 
11. เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 27 21 23 11 32 12 82 44 
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/และทวภิาคี 35 27 31 37 28 29 94 93 
13. การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 74 26 52 30 23 29 149 85 

รวม/คน 546 365 447 406 474 381 1,467 1,152 

คดิเป็นร้อยละ 90.24 88.59 85.31 91.44 89.94 96.45 91.51 93.12 

รวมผู้เรียนฯ ทั้ง ระดบั ปวช. และ ปวส. 911 853 855 2,619 

คดิเป็นร้อยละ 89.58 88.11 92.73 90.09 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยระดบั ปวช. และปวส. รวม 3 ปีท่ีสอบผา่นมาตรฐานวิชาชีพ 
  มีจาํนวน เท่ากบั 1,467 + 1,152  =  2,619  คน 
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สูตรการคาํนวณ 
 
 
 
 
 
วธีิคาํนวณ 

 
 
 
 

 
จํานวนผู้มีความรู้และทกัษะทีจํ่าเป็นในการทาํงาน 3 ปีการศึกษา คดิเป็นร้อยละ   90.09 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4  ผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐข์องผูเ้รียนท่ีไดน้าํ ไปใชป้ระโยชน ์
 

ตารางที ่7 จํานวนผลงาน โครงงานทางวชิาชีพ หรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน ฯ ระดบั ปวช. 

 

ปีการศึกษา 

จํานวนผู้เรียน จํานวนผลงานฯ ทีไ่ด้นําไปใช้ประโยชน์ 

หรือได้รับรางวัล x ระดบัคุณภาพผลงาน 
ระดบั  

 (ปวช.) 
ระดบั 
(ปวส.) 

รวม 
ทั้ง 2 ระดบั 

สถานศึกษา 
X 0.50 

จังหวดั 
X 0.70 

ภาค 
X 0.90 

ชาติ 
X 1.00 

รวม 

2552 1,912 924 2,836 8,650 x 0.50 
= 4,325 

- - - 4,325 

2553 1,815 897 2,712 8,620 x 0.50 
= 4,310 

- - - 4,310 

2554 1,900 767 2,667 3,427 x 0.50 
= 1,713.5 

6 x 0.70 
= 4.2 

5 x 0.90 
= 4.5 

4 x 1.00 
= 4 

1,726 

รวม 5,627 2,588 8,215 10,359.5 4.2 4.5 4 10,361 
 

 
จาํนวนผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ยท่ีสอบผา่นเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  

2,619 
 

  2,907 
X   100  
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หมายเหตุ   ระดับคุณภาพผลงาน  
 ระดบัภายในสถานศึกษา    นํ้าหนกัเท่ากบั 0.50     
 ระดบัจงัหวดั  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน   นํ้าหนกัเท่ากบั 0.70   
 ระดบัภาค   นํ้าหนกัเท่ากบั 0.90       
 ระดบัชาติข้ึนไป    นํ้าหนกัเท่ากบั 1.00   
 
สูตรการคาํนวณ 
 
 
 
 

 
วธีิคาํนวณ  
 

 
 

ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นํา ไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง       
ปีการศึกษา 2552-2554 คดิเป็นร้อยละ 125.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ 
ของผูเ้รียนท่ีไดน้าํไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลั   

จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด  
X   100  

 
10,316   

  8,215 
X   100  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 5   ผลงานท่ีเป็นนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูท่ีได้นํา ไปใช้
ประโยชน์ 

 
ตารางที ่8 จํานวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวจัิยทีไ่ด้นําไปใช้ประโยชน์ ของครู 

 

ปีการศึกษา 
จํานวนครูประจํา และ 

จ้างสอน มากกว่า 9 เดอืน 

จํานวนผลงานฯ ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับรางวลั X ระดบัคุณภาพผลงาน 

สถานศึกษา
X 0.50 

จังหวดั 
X 0.70 

ภาค 
X 0.90 

ชาติ 
X 1.00 

รวม 

2552 61 488 x 0.50 
= 244 

- - 3 x 1.00 
= 3 

247 

2553 65 520 x 0.50 
= 260 

- - 2 x 1.00 
= 2 

262 

2554 64 128 x 0.50 
= 64 

- - 4 x 1.00 
= 4 

68 

รวม 190 568 - - 9 577 
 
หมายเหตุ   ระดับคุณภาพผลงาน  
 ระดบัภายในสถานศึกษา    นํ้าหนกัเท่ากบั 0.50     
 ระดบัจงัหวดั  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน   นํ้าหนกัเท่ากบั 0.70   
                    ระดบัภาค   นํ้าหนกัเท่ากบั 0.90       
 ระดบัชาติข้ึนไป    นํ้าหนกัเท่ากบั 1.00   
 
สูตรการคาํนวณ 
 

 
 
 
 
 

จาํนวนผลงานท่ีเป็นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐส์ร้างสรรคห์รือ
งานวจิยัของครูท่ีไดน้าํไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลั   

จาํนวนครูประจาํทั้งหมด  
X   100  
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วธีิคาํนวณ  
 
 
 
ผลงานทีเ่ป็นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวจัิยของครูทีไ่ด้นํา ไปใช้ประโยชน์ระหว่าง             
ปีการศึกษา 2551-2553 คดิเป็นร้อยละ 303.68 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 6  ผลการใหบ้ริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน 
 

ตารางที ่9 ผลการให้บริการวชิาการ/วชิาชีพทีส่่งเสริมการพฒันาทกัษะของผู้เรียน  
ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2552-2554 

 

สาขาวชิา 
สาขาวชิาทีด่าํเนินการผ่านเกณฑ์ 

ตามประเดน็การพจิารณา เฉลีย่ 3 ปีการศึกษา 
ปี 52 ปี 53  ปี 54 

1. การบญัชี    ผา่น 
2. การขาย/การตลาด    ผา่น 
3. การเลขานุการ    ผา่น 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ผา่น 
5. เทคโนโลยสีารสนเทศ    ผา่น 
6. ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย    ผา่น 
7. อาหารและโภชนาการ    ผา่น 
8. คหกรรมการผลิต/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์    ผา่น 
9. วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม    ผา่น 
10. การออกแบบ    ผา่น 
11. เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค    ผา่น 
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ    ผา่น 
13. การท่องเทียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว    ผา่น 

รวมสาขาวชิาที่ผ่านเกณฑ์ 13 13 13 ผ่าน 13 สาขาวชิา 

 
 
 

 
577 

  190 
X   100  
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หมายเหตุ  เกณฑ์ทีใ่ช้พจิารณา 
1.  แต่ละสาขางานมีจาํนวนผูเ้รียน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกว่า   

ร้อยละ 60 ของผูเ้รียนทั้งหมด 
2.  แต่ละสาขางานมีจาํนวนชัว่โมงเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ

ไม่นอ้ยกวา่ 16 ชัว่โมง ต่อปี 
3.  แต่ละสาขางานใหบ้ริการวิชาการ หรือวิชาชีพต่อชุมชน และทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการต่อปี 
4.  แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการ หรือวิชาชีพต่อหน่วยงาน หรือองคก์รอ่ืนไม่นอ้ยกว่า 2 แห่ง 

ต่อปี 
5.  แต่ละสาขางานใหบ้ริการวิชาการ หรือวิชาชีพ ต่อสถานศึกษาอ่ืนไม่นอ้ยกวา่ 2 แห่ง ต่อปี 
 
สูตรการคาํนวณ 
 
 
 
 
 
 
วธีิคาํนวณ   
 
 
 
 
 
จํานวนสาขาวชิาทีใ่ห้บริการวชิาการ/วชิาชีพทีส่่งเสริมการพฒันาทกัษะของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
คุณภาพเฉลีย่  3 ปีการศึกษา คดิเป็นร้อยละ  100.00 
 

 
 
 
 

 

จาํนวนสาขางานท่ีดาํเนินการครบทุกประเดน็พิจารณา   

จาํนวนสาขางานท่ีเปิดสอนทั้งหมด  
X   100  

 
13   

  13 
X   100  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
ตารางที ่10 ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2552-2554 ได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

 

ระดับปวช. และ  ปวส. 
สาขาวชิา 

สาขาวชิาทีด่าํเนินการผ่านเกณฑ์
ตามประเดน็การพจิารณา เฉลีย่ 3 ปีการศึกษา 
ปี 52 ปี 53 ปี 54 

1. การบญัชี    ผา่น 
2. การขาย/การตลาด    ผา่น 
3. การเลขานุการ    ผา่น 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ผา่น 
5. เทคโนโลยสีารสนเทศ    ผา่น 
6. ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย    ผา่น 
7. อาหารและโภชนาการ    ผา่น 
8. คหกรรมการผลิต/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์    ผา่น 
9. วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม    ผา่น 
10. การออกแบบ    ผา่น 
11. เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค    ผา่น 
12. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ    ผา่น 
13. การท่องเทียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว    ผา่น 

รวมสาขาวชิาทีผ่่านเกณฑ์ 13 13 13 ผ่าน 13 สาขาวชิา 

 
หมายเหตุ     ประเด็นการพจิารณา 
1.  แต่ละสาขางานมีจาํนวนผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนโดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานภาคี/เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนทั้งหมด 
2. แต่ละสาขางานมีจาํนวนชั่วโมงเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีได้เรียน โดยระบบความร่วมมือในสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานภาคี/เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกว่า 20 ชัว่โมงต่อปี สาํหรับระดบั 
ปวช. และไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี สําหรับระดับ ปวส. (ร้อยละ 10 ของกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร) 

3.  แต่ละสาขางานดาํเนินการให้ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยระบบความร่วมมือทุกคนไดรั้บการนิเทศจาก    
ครูฝึกในสถานประกอบการ 
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สูตรการคาํนวณ 
 
 
 
 
 
วธีิคาํนวณ   
 
 
 
 

 
จํานวนสาขาวชิาทีจั่ดการเรียน การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านเกณฑ์
คุณภาพเฉลีย่  3 ปีการศึกษา คดิเป็นร้อยละ  100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จาํนวนสาขางานท่ีดาํเนินการครบทุกประเดน็พิจารณา   

จาํนวนสาขางานท่ีเปิดสอนทั้งหมด  
X   100  

 
13   

 13 
X   100  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 8  ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 8.1  ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ตารางที ่11 สรุปผลการปฏบัิติหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มกีารปฏิบัตหิน้าที่ 
อย่างมคุีณภาพ 

เฉลีย่ 
3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 

1.  การไดม้าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนด     

2.  มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางและ
 นโยบาย และมีการกาํกบัดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

   

3.  ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีครบถว้นตามทีก่ฎหมายกาํหนด    

4.  มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน
 ยทุธศาสตร์/แผนประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และมีผล
 การกาํกบัติดตามการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และ
 ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาสถานศึกษา อย่างน้อย 2 
 คร้ัง ในรอบวาระการดํารงตาํแหน่ง 

   

5.  คณะกรรมการสถานศึกษามีหนา้ท่ีดาํเนินงานภายใตห้ลกั
 ธรรมาภิบาลและกาํกบัดูแลใหส้ถานศึกษาดาํเนินงานตาม
 หลกัธรรมาภิบาลครบถว้นทุกประเดน็ โดยมีการประเมิน
 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่าจากการสรรหาอย่างเป็น
 ระบบและมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

   

รวมคะแนนทีไ่ด้ 5 5 5 5 

 
สรุป ผลการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 3 ปีการศึกษา  

เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 8.2  ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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ตารางที ่12 สรุปผลการปฏบัิติหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มกีารปฏิบัตหิน้าที่ 
อย่างมคุีณภาพ 

เฉลีย่ 
3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.   มีการเผยแพร่วสิัยทศัน์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร ในการ 

สร้างความร่วมมือกบัองคก์รทอ้งถ่ินต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียน การ
สอนอยา่งต่อเน่ือง และมกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามกรอบวสัิยทศัน์ 
(โดยผู้ตรวจสอบภายนอก) เพือ่นําผลการประเมนิมากาํหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ 
และแผนการดาํเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจริง และเกดิประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น 

    

2.   มีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาโดยมกีาร  
รับฟังความคดิเห็นอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กร    
อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี เป็นต้น 

   

3.   มีการควบคุมอตัราส่วนครู : ผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ
หน่วยงานตน้สังกดั ครบทุกสาขางาน (ผูบ้ริหาร อาจแกปั้ญหาดว้ยการหา
ผูส้อนเพ่ิม เช่น จา้งครูอตัราจา้ง 9 เดือน หรือหาผูมี้ความรู้ในชุมชนนั้น ๆ      
มาช่วยสอน เป็นตน้ 

   

4.   มีการกาํกบัดูแลอตัราส่วนผูส้าํเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานในการจดัการศึกษาดา้นบุคลากร พ้ืนท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรอ่ืน ใหเ้กิดความคุม้ค่าในการจดัการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

   

5.   มีการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร
จดัการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ อยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน และเป็นสถานศึกษา
พอเพยีงแบบอย่าง 

   

รวมคะแนนทีไ่ด้ 5 5 5 5 
 
สรุป ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษารวม 3 ปีการศึกษา  
 เฉลีย่คะแนนได้ เท่ากบั 5 คะแนน 
 
สรุปรวม คะแนนตัวบ่งช้ี 8.1 + ตัวบ่งช้ี 8.2 เท่ากบั 10 คะแนน 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 9  ผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการ 
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ตารางที ่13 สรุปผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 

1.  มีระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจาํเป็น ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
เป็นปัจจุบัน เช่น ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบ การ และ
ตลาดแรงงาน นกัเรียนนกัศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ 
ครุภณัฑ ์อาคารสถานท่ี เป็นตน้ 

    

2. ฐานขอ้มูล และอุปกรณ์การใชง้านมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ
และการเข้าถึงข้อมูลทาํได้อย่างสะดวก 

   

3. มีการจดัลาํดบัความสาํคญัและความปลอดภยัในการใชง้าน และผู้ใช้งาน
ทุกระดบัมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพือ่การใช้งานได้จริง 

   

4. มีการใชข้อ้มูลเป็นพ้ืนฐานในการบริหารจดัการ และตดัสินใจ             
(ใชแ้ผนงานโครงการประกอบการตดัสินใจ เช่น มี MIS หรือไม่)        
จนเกดิผลในทางปฏิบัตอิย่างสมํา่เสมอ 

   

5. มีระบบป้องกนัและระบบการสาํรองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง    

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการรวม 3 ปีการศึกษา  

เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 10  ผลการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตารางที ่14 สรุปผลการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.  สถานศึกษามีการส่งเสริมใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมพฒันาฝึกอบรมดา้นวชิาการ หรือวชิาชีพ รวมทั้งการใหค้วามรู้
ดา้นจรรยาบรรณอยา่งนอ้ย ร้อยละ 75 ต่อปี อย่างต่อเน่ือง 

    

2. สถานศึกษามีการสนบัสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดรั้บ
ทุนการศึกษา หรือทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเน่ือง 

   

3. สถานศึกษามีการสนบัสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดรั้บการ
พฒันาโดย มีโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรร่วมกบัสถานศึกษาอ่ืน หรือ
หน่วยงาน องคก์รภายนอก อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเน่ือง 

   

4. สถานศึกษามีการส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดรั้บการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นบริการวิชาการ/วชิาชีพระดบัชุมชน 
ทอ้งถ่ิน จนถึงระดบัชาติอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเน่ือง 

   

5. สถานศึกษามีการสนบัสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดรั้บการ
พฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาอยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ต่อปี อย่างต่อเน่ือง 

   

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป ผลการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษารวม 3 ปีการศึกษา  

เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 11  ผลการบริหารความเส่ียง 
 

ตารางที ่15 สรุปผลการบริหารความเส่ียง ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.  ตวัแทนครู บุคลากร และนกัเรียนนกัศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมใน

การคน้หา และระบุความเส่ียงดา้นความปลอดภยัภายในสถานศึกษา มี
การยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค ์รวมทั้งมีมาตรการใหค้รู 
และบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกนั และควบคุมความเส่ียงดว้ย
ตนเองอยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ืองและมีการแกไ้ขปรับปรุงเพ่ือลด
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถควบคุมความเส่ียงให้ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง 

    

2. ตวัแทนครู บุคลากร และนกัเรียนนกัศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมใน
การคน้หา และระบุความเส่ียงความเส่ียงดา้นทะเลาะววิาท มีการยอมรับ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการสร้างสรรคร์วมทั้งมีมาตรการใหค้รู และ
บุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกนั/ควบคุมความเส่ียงดว้ยตนเอง
อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง และมีการแกไ้ขปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียง
ท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถควบคุมความเส่ียงให้ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

   

3.  ตวัแทนครู บุคลากร และนกัเรียนนกัศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วม 
ในการคน้หา และระบุความเส่ียงความเส่ียงดา้นส่ิงเสพติด มีการยอมรับ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการสร้างสรรคร์วมทั้งมีมาตรการใหค้รู และ
บุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกนั/ควบคุมความเส่ียงดว้ยตนเอง
อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง และมีการแกไ้ขปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียง
ท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถควบคุมความเส่ียงให้ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

   

4.   ตวัแทนครู บุคลากร และนกัเรียนนกัศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมใน
การคน้หา และระบุความเส่ียงความเส่ียงดา้นสังคม มีการยอมรับความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการสร้างสรรคร์วมทั้งมีมาตรการใหค้รู และบุคลากรใน
ทุกหน่วยงานมีการป้องกนั/ควบคุมความเส่ียงดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง และมีการแกไ้ขปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดย
สามารถควบคุมความเส่ียงให้ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
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ตารางที ่15 สรุปผลการบริหารความเส่ียง ปีการศึกษา 2552-2554 (ต่อ) 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
5.  ตวัแทนครู บุคลากร และนกัเรียนนกัศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วม

ในการคน้หา และระบุความเส่ียงความเส่ียงดา้นการพนนั และการ    
มัว่สุม มีการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการสร้างสรรคร์วมทั้งมี
มาตรการใหค้รู และบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกนั/ควบคุม
ความเส่ียงดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง และมีการแกไ้ข
ปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยสามารถควบคุมความเส่ียงให้
ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

    

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป ผลการบริหารความเส่ียงรวม 3 ปีการศึกษา เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 12  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ 
 

ตารางที ่16 สรุปผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.   มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพใหก้บัผูเ้รียน ครู 

และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ 
    

2.  มีการร่วมกนักาํหนดเป้าหมาย กลยทุธ์การประกนัคุณภาพ มาตรฐาน
การปฏิบติังาน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของผูเ้รียน ครูและบุคลากร โดยไดรั้บความเห็นชอบ 

 จากคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมมกีารเผยแพร่ และทาํความเข้าใจ 
 ใน เป้าหมาย กลยุทธ์การประกนัคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน และ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 ของผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้สาธารณชนรับทราบ 

   

3.  มีการปฏิบติัใหไ้ดต้ามเป้าหมาย กลยทุธ์ท่ีไดว้างไวโ้ดยผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร นกัเรียน มส่ีวนร่วมในการดาํเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

   

4.  มีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ทั้ง
รายบุคคล และกลุ่มบุคคลในส่วนงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา ครบทุก
มาตรฐาน และตวับ่งช้ีพร้อมทั้งรายงานให้สาธารณชน และหน่วยงาน 

 ต้นสังกดัรับทราบ 

   

5.  มีผลการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย และมาตรฐานท่ีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 และมีแนวทางหรือแนวปฏิบติัท่ีดี และสร้างสรรคส์ามารถ
เป็นแบบอย่างให้กบัสถานศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรอืน่ 

   

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพรวม 3 ปีการศึกษา  
 เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 13  การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
ตารางที ่17 สรุปผลการพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.   ผลประเมินมาตรฐานท่ีวา่ดว้ยผลการจดัการศึกษาเพ่ิมข้ึน และ 
 เปลีย่นระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

    

2.   ผลประเมินมาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัเพ่ิมข้ึน และเปลีย่นระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

   

3.   ผลประเมินมาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษาเพ่ิมข้ึน และ
เปลีย่นระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

   

4.   ผลประเมินมาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในเพ่ิมข้ึน และ
เปลีย่นระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

   

5.   ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน และเปลีย่นระดับ
คุณภาพสูงขึน้ 

   

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในรวม 3 ปีการศึกษา  
 เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 14  ผลการพฒันาตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  และจุดเนน้ และจุดเด่นของสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที่  14.1  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการ
จดัตั้งสถานศึกษา 

 
ตารางที ่18 สรุปผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พนัธกจิ 
และวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดแผนปฏิบติังานโดยระบุเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
ปรัชญา ปณิธาน และพนัธกิจการดาํเนินงานของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคลากรในการปฏิบติั
ตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

   

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดไีม่น้อยกว่าละ 75 

   

4.  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
การจดัตั้งสถานศึกษา และเกดิผลกระทบทีด่ต่ีอชุมชน ท้องถิ่นขึน้ไป 

   

5.  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และพนัธกิจดา้นผูเ้รียนตามท่ี
สถานศึกษากาํหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น 

   

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

 สถานศึกษา รวม 3 ปีการศึกษา เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
 
 
 



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 14.2  ผลการพฒันาตามจุดเนน้ และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 
ตารางที ่19 สรุปผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดจุดเนน้ จุดเด่น รวมทั้งกาํหนดแผนปฏิบติังานโดยระบุ
เป้าหมาย และกลยทุธ์การดาํเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคลากรในการปฏิบติั
ตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

   

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดไีม่น้อยกว่าละ 75 

   

4. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่น และเกดิผลกระทบที่ดต่ีอ
ชุมชน ท้องถิ่นขึน้ไป 

   

5. สถานศึกษามีเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น และได้รับรางวลัจาก
องค์กรภายนอก ทีแ่สดงถึงการยอมรับในเอกลกัษณ์น้ัน 

   

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษารวม 
 3 ปีการศึกษา เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
 
สรุปรวม ตัวบ่งช้ี. 14.1 + ตัวบ่งช้ี 14.2 เท่ากบั 10 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 15  การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
 

ตารางที ่20 สรุปผลการพฒันาคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2552-2554 

 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครูและบุคลากร และ

สามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามา
มส่ีวนร่วมในการดาํเนินงาน 

    

2.  มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์    

3.  ผูรั้บบริการ หรือผูรั้บผลกระทบมีความพึงพอใจระดบัสูง 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

   

4.  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด และได้รับการยอมรับจาก 
ชุมชม ท้องถิ่น 

   

5.  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดบั จังหวดั/ภูมภิาคขึน้ไป 

   

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป การพฒันาคุณภาพของผู้เรียน รวม 3 ปีการศึกษา เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 16  การพฒันาคุณภาพครู 
 

ตารางที ่21 สรุปผลการพฒันาคุณภาพครู  ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครูและบุคลากร และ

สามารถสร้างความร่วมมือใหชุ้มชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามา
มส่ีวนร่วมในการดาํเนินงาน 

    

2.  มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์    

3.  ผูรั้บบริการ หรือผูรั้บผลกระทบมีความพึงพอใจระดบัสูงตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึน้ไป 

   

4.  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด และได้รับการยอมรับจาก 
ชุมชม ท้องถิ่น 

   

5.  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดบั จังหวดั/ภูมภิาคขึน้ไป 

   

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป การพฒันาคุณภาพครู รวม 3 ปีการศึกษา เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 17  การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  
 
สถานศึกษาเลอืกกจิกรรมแบบที ่2   
 

ตารางที ่22 สรุปผลการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครูและบุคลากร และ

สามารถสร้างความร่วมมือใหชุ้มชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามา
มส่ีวนร่วมในการดาํเนินงาน 

    

2.  มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์    

3.  ผูรั้บบริการหรือผูรั้บผลกระทบมีความพึงพอใจระดบัสูงตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึน้ไป 

   

4.  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด และได้รับการยอมรับจาก 
ชุมชม ท้องถิ่น 

   

5.  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดบั จังหวดั/ภูมภิาคขึน้ไป 

   

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
 
สรุป การพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวม 3 ปีการศึกษา  
 เฉลีย่คะแนนได้ เท่ากบั 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 18  การสร้างการมีส่วนร่วม และการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
ตารางที ่23 สรุปผลการสร้างการมีส่วนร่วม และการขยายโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ประเด็นการพจิารณา 
มีการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างมีคุณภาพ เฉลีย่ 3 ปี 

ปี 52 ปี 53 ปี 54 
1.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครูและบุคลากร และ

สามารถสร้างความร่วมมือใหชุ้มชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามา
มส่ีวนร่วมในการดาํเนินงาน 

    

2.  มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์    

3.  ผูรั้บบริการหรือผูรั้บผลกระทบมีความพึงพอใจระดบัสูงตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึน้ไป 

   

4.  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด และได้รับการยอมรับจาก 
ชุมชม ท้องถิ่น 

   

5.  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดบั จังหวดั/ภูมภิาคขึน้ไป 

   

รวมคะแนน 5 5 5 5 
 
สรุป การสร้างการมีส่วนร่วม และการขยายโอกาสทางการศึกษารวม 3 ปีการศึกษา  

เฉลีย่คะแนนได้เท่ากบั 5 คะแนน 



งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

ตอนที ่3 
สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 

 
3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานศึกษา  
 ประวติัวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย เร่ิมก่อตั้งเป็นสถานศึกษาเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2481 ใช้
ช่ือว่าโรงเรียนช่างทอผา้ โดยใชส้ถานท่ีของโรงเรียนดาํรงราษฎร์สงเคราะห์เชียงราย ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2482 จึงยา้ยมาตั้ง ณ สถานท่ีปัจจุบนั เลขท่ี 670  ถนนธนาลยั ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย มีเน้ือท่ีทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน 6.7 ตารางวา และเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนการช่างสตรี เม่ือ พ.ศ. 
2490  ในปี พ.ศ. 2495 ยา้ยมาอยูใ่นสงักดักองโรงเรียนการช่าง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ                 
การเรียนการสอนสมยันั้น ยงัคงทาํการสอนวิชาเก่ียวกบัการตดัเยบ็เส้ือผา้ และการช่างสตรี ต่อมาได้
ปรับปรุงเป็นหลกัสูตรสายอาชีพ ทาํการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบ่งเป็นแผนกวิชาชีพ เช่น  
แผนกผา้ อาหาร และ คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป ทาํการสอนตลอดมาจนถึงปี 2507  ไดรั้บการช่วยเหลือ
ใหเ้ขา้อยูใ่นโครงการยนิูเซฟ  พ.ศ. 2519 ไดร้วมกบัโรงเรียนการช่างเชียงราย ยกฐานะเป็นวิทยาลยั
ใชช่ื้อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2520 อยูใ่นสังกดักองวิทยาลยัอาชีวศึกษา                         
กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
 ในปี พ.ศ. 2523 ไดแ้ยกออกจากวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ตั้งเป็นวิทยาลยัใหม่ แต่
ยงัคงใชช่ื้อเดิม คือ วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย สังกดักองวิทยาลยัอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนประเภทวิชาพณิชยกรรมเพ่ิมข้ึน ในปี พ.ศ. 2524 ไดท้าํการเปิดสอน
ประเภทวิชาศิลปกรรม และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ไดเ้ปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   
พ.ศ. 2546 เปิดสอน ระดบั ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยศิีลปกรรม ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอน ระดบั ปวส. 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอน ระดบั ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ประเภทวิชาศิลปกรรม และปี พ.ศ. 2551 เปิดสอน ระดับ ปวส.สาขาวิชาสปา และความงาม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   
  การท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจดัตั้งใหเ้ป็นสถานศึกษา ประเภทวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
ทาํใหส้ถานศึกษาไดมี้โอกาสเปิดทาํการสอน ระดบัอุดมศึกษา คือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และขยายเปิดสาขาวิชาชีพเพิ่มข้ึน อยา่งกวา้งขวาง มีการเปิดสอนระบบปกติ และ
ระบบทวิภาคี ปัจจุบนัวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ขนาด และท่ีตั้ง 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย  สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย  สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 670 ถนนธนาลยั ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย 57000 โทรศพัท ์0-5371-3036 โทรสาร 0-5371-1561 ปัจจุบนัมีพื้นท่ี 8 ไร่ 2 งาน 6.3 
ตารางวา มีอาคารเรียนและปฏิบติัการ จาํนวน 8 หลงั หอ้งประชุมอยูช่ั้นล่าง อาคาร 7 โรงอาหารอยู่
ชั้นล่างอาคาร 5 อาคารผลิตผล อาคารฝึกปฏิบติัการชมพูพนัธ์ุทิพย ์และอาร์ตแกลเลอร่ี มีสนาม
บาสเกตบอล และวอลเล่ยบ์อลอยา่งละ 1 สนาม     

ท่ีตั้งบา้นพกัครู ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นท่ีราชพสัดุ ทะเบียนท่ี เชียงราย 43 
ถนนไกรสรสิทธ์ิ ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย รวมพื้นท่ีจาํนวน 4 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
ประกอบดว้ยอาคารบา้นพกัผูอ้าํนวยการ 1 หลงั อาคารบา้นพกัครู 2 ชั้น 2 หลงั และแฟลต 4 ชั้น                
1 หลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

37 
 

แผนผงัวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                          
 

รายละเอยีดประกอบผงับริเวณวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
1. อาคารเรียนและสาํนกังาน 2. อาคารคณะวิชาคหกรรม 
3. อาคารคณะวิชาบริหารธุรกิจ  4. อาคารปฏิบติัการศิลปกรรม 
5. อาคารคณะวิชาคหกรรมและโรงอาหาร  6. อาคารเรียนและสาํนกังาน  
7. หอประชุมและอาคารปฏิบติัการโรงแรม 8. อาคารปฏิบติัการและหอพกั 
9. อาคารฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 10. หอ้งนํ้า-หอ้งสว้ม (เฮือนสุขาวดี) 
11. หอ้งเกบ็พสัดุยอ่ย 12. หอ้งสหการ 
13. หอ้งพยาบาล 14. ศาลพระภูมิ 

 

ถนนธนาลยั ทางออก 

 

 

ทางเข้า 

ทีด่นิเอกชน 
ทีด่นิเอกชน 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

22 
14 

15 
16 17 

19 

21 

 

12 

10 

25 

ทางออก

13 

24 

18 

20 

ถนนอุตรกจิ 

23 

26 
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15. องคพ์ระวษิณุกรรม 16. สนามบาสเกตบอล 
17. สนามวอลเลยบ์อล 18. ศาลาพระพทุธรูป 
19. เสาธง 20. หอ้งเอกสารการพิมพ ์
21. สระนํ้า 22. ป้อมยาม 
23. อาคารฝึกปฏิบติัการชมพพูนัธ์ุทิพย ์ 24. สาํนกังานอาคารสถานท่ี  
25. โรงจอดรถ 26. โรงเกบ็ขยะ 

 
 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สงัคม 
           จงัหวดัเชียงราย ตั้งอยูเ่หนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น คือ 
ประเทศสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นท่ีรวม 7.29 ลา้นไร่ มี
ประชากร 1.21 ลา้นคน ซ่ึงมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ประเพณี และวฒันธรรม มีเอกลกัษณ์
โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย โดยมีมูลค่าการผลิตรวม 35,190 ลา้นบาท ประชากร                 
มีรายไดเ้ฉล่ีย 31,448 บาทต่อคนต่อปี เป็นลาํดบัท่ี 14 ของภาคเหนือ และลาํดบัท่ี 56 ของประเทศ 
รายไดห้ลกัของจงัหวดั คือ ภาคการเกษตร ร้อยละ 23.74 รองลงมา คือ การคา้ปลีกคา้ส่ง ร้อยละ 
23.30 และการบริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์ร้อยละ 6.63 ตามลาํดบั เป็นพื้นท่ีการพฒันาตามแนว
เหนือ-ใต ้(North-South Economic Corridor) เช่ือมโยงถึงจีนตอนใต ้ภายใตโ้ครงการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ GMS และโครงการความร่วมมือ ACMECS และเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย
ในการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล 
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งบประมาณ  
ตารางที ่24 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามผลผลติ 

ที ่
 ประเภทรายการ 

ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ 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 เงินค่าจา้งประจาํ  -    2,200,000  - - - -    2,200,000  
5 ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจา้งประจาํ  -       28,000  - - - -       28,000  
6 เงินค่าครองชีพลูกจา้งประจาํ  -       10,000  - - - -       10,000  
7 เงินค่าตอบแทนพนกังานราชการ        440,000           440,000  
8 เงินค่าครองชีพพนกังานราชการ  -       13,000  - - - -       13,000  

2. งบดําเนินงาน  4,200,000    3,940,000   120,000            -  73,000  590,000    8,923,000  
1 ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 4,200,000     3,000,000    120,000   - - -   7,320,000  
2 ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ  

(ตามโครงการยทุธศาสตร์) - - - - 73,000   590,000  663,000 
3 ค่าสาธารณูปโภค -       940,000  -   - -  -      940,000  
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ที ่
 ประเภทรายการ 

ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ Fix It  Center 

 3. งบลงทุน                  -                    -                    -                       -                    -   -                  -  
1 ค่าครุภณัฑ ์                -                    -   - - - -                  -  
2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 -                    -   - - - -                  -  

 4. งบเงินอุดหนุน   12,500       175,000           -     120,000  - - 307,500 
1 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน       - 
2 เงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี          - 
3 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ ์       120,000         120,000  
4 เงินอุดหนุนทุนฯ เฉลิมราชกมุารี         12,500        25,000            37,500  
5 โครงการคุณธรรมนาํความรู้          60,000            60,000  
6 เงินอุดหนุนหารายไดร้ะหวา่งเรียน          90,000            90,000  

 5. งบรายจ่ายอืน่                  -                    -                    -                       -                    -                      -                   -  
 -  สาํรองจ่ายฉุกเฉิน                 -                    -                           -  

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 4,212,500   37,846,000   120,000     120,000  73,000  590,000  42,961,500 
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ตารางที ่25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์ 
 

ที ่ ประเภทรายการ 
ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
 รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ Fix It  Center 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์               

  
ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างโอกาสทางการศึกษา
วชิาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

              

1 โครงการเสริมสร้างความเขา้ใจในการเรียน
สายอาชีพ 

            
                  

2 โครงการเพิ่มวฒุิผูม้ีประสบการณ์วิชาชีพ        
3 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น           120,000     
4 โครงการขยายบทบาทศูนยซ์่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน Fix It Center 
     

590,000 
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ที ่
ประเภทรายการ 

ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
 รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ Fix It  Center 

 ยุทธศาสตร์ที ่2: ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวชิาชีพ ควบคู่กบัการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมทีด่ีงาม 

              

5 โครงการจดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องสาํรองไฟฟ้า เพื่อ
ป้องกนัระบบบนัทึกขอ้มูลการใชง้านและระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของครู นกัเรียนและ
บุคลากรของวิทยาลยั 

      

 

6 โครงการจดัซื้อครุภณัฑ ์ตู ้RACK พร้อมถาด
วางรองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อป้องกนั
การบุกรุกสาํหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

       

7 โครงการพฒันาระบบเชื่อมต่อสายสญัญาณใย
แกว้นาํแสง สาํหรับอาคารปฏิบตัิการและหอพกั 

              

8 โครงการพฒันาบุคลากรใหม้ีวฒุิลูกเสือ               
9 โครงการจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาสาํหรับหอ้ง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรม 
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ที ่
ประเภทรายการ 

ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
 รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ Fix It  Center 

10 โครงการจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาประจาํ       
หอ้งปฏิบตัิการ คหกรรมศาสตร์ 

              

11 โครงการจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษานาฬิกา
ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์หอ้งปฏิบตัิการโรงแรม 

              

12 โครงการใหบ้ริการสารสนเทศและบาํรุง       
รักษาระบบเครือข่าย 

      
 

13 โครงการศึกษาดูงานดา้นอาหารและโภชนาการ
เพื่อยกระดบั คุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
ของบุคลากรแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

       

14 โครงการส่งเสริมและพฒันากิจกรรมนกัเรียน
นกัศึกษา ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี 
อยา่งมีคุณภาพ 

              

15 โครงการสร้างเสริมศกัยภาพและความเขม้แขง็
ทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ 
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ที ่
ประเภทรายการ 

ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
 รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ Fix It  Center 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 : สนับสนุนการผลติและ
พฒันากาํลงัคนเพือ่ตอบสนองในการพฒันา
ประเทศ 

       

16 โครงการเสริมสร้างทกัษะการเป็น
ผูป้ระกอบการใหม่ ตามหลกัมาตรฐาน สากล 

    73,000   

17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การเขียน       
แผนธุรกิจสาํหรับนกัเรียนนกัศึกษา    

      
 

18 โครงการฝึกอบรมคริสตลัสปาทรีตเมน้ท ์
เพื่อสุขภาพ 

       

 ยุทธศาสตร์ที ่4  : พฒันาระบบบริหารจัดการ
เพือ่คุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

       

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) 
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ที ่
ประเภทรายการ 

ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
 รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ Fix It  Center 

20 โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ประจาํ
ศูนยว์ิทยบริการสาํหรับการสืบคน้ขอ้มูล 

       

21 โครงการพฒันาหอ้ง สมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน
ของนกัเรียนนกัศึกษาและยกระดบัการบริหาร
จดัการ 
สู่คุณภาพหอ้งสมุด3D 

      

 

22 โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พฒันา
ศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนหอ้งเรียน
มาตรฐาน ITสาขา วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

       

23 โครงการจดัซื้อครุภณัฑป์ั๊มนํ้าหอยโข่งเพือ่ปรับ
ภูมิทศัน์สระนํ้าของวิทยาลยั 

       

24 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้า        
รองรับการใชง้านอาคารปฏิบตัิการและหอพกั 

       

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละ
ยานพาหนะ  
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ที ่
ประเภทรายการ 

ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
 รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ Fix It  Center 

26 โครงการระดมทรัพยากรในการบาํรุง รักษา
สภาพแวดลอ้ม 

       

27 โครงการดูแลบาํรุง รักษาลิฟท ์        
28 โครงการดูแลบาํรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ        
29 โครงการจดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปี  

งบประมาณ 2555  แบบมีส่วนร่วม  
      

 

30 โครงการพฒันาระบบบริหารงานประกนั
คุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

       

31 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อการพฒันา
องคก์ร (Organization Development)   

       

32 โครงการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพงาน 
ประชาสมัพนัธ์สู่คุณภาพ 

       

33 โครงการพฒันาบุคลากร        
34 โครงการอบรมคุณธรรม /จริยธรรมนาํความรู้

นาํวิชาชีพ 
       

35 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาํปี        
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ที ่
ประเภทรายการ 

ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
 รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ Fix It  Center 

36 โครงการศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอน
ดา้นอาชีวศึกษาทั้งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ  

       

37 โครงการจดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องถ่ายเอกสารงาน
บริหารงานทัว่ไป 

      
 

38 โครงการจดัซื้อครุภณัฑเ์พื่อพฒันางานสื่อการ
เรียนการสอน 

       

 ยุทธศาสตร์ที ่5 : ส่งเสริมการวจิัย สร้าง
นวตักรรม 

       

39 โครงการจดัทาํสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

   120,000    

40 โครงการพฒันาการเรียนรู้ดา้นการวจิยัเพือ่
พฒันาการบริหารจดัการและการเรียนการสอน 
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ที ่
ประเภทรายการ 

ผลผลติ   
ปวช. 

ผลผลติ   
ปวส. 

ผลผลติ 
ระยะสั้น 

ผลผลติวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

โครงการตามนโยบาย 
 รวมทั้งสิ้น 

ความร่วมมือ Fix It  Center 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริม
ความร่วมมือ 

       

41 โครงการความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในการจดัการอาชีวศึกษา  
ระบบทวภิาคีและระบบปกติ (ฝึกงาน) 

      
 

42 โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียน         
นกัศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2554 

       

43 โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษา  
ปวช.2, 3 และ ปวส.2 ประจาํปีการศึกษา 2554 

       

 รวมทั้งสิ้น - - 120,000 120,000 73,000 590,000 903,000 
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ตารางที ่26 การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ที ่

ประเภทรายการ เงนิรายได้สถานศึกษา 
เงนิอุดหนุน 

การจัดการศึกษา 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 

1. งบบุคลากร  1,805,504 5,170,000 6,975,504 

- เงินค่าจา้งชัว่คราว ครูจา้งสอน   1,500,000 1,700,000 3,200,000 

- เงินค่าจา้งชัว่คราว ธุรการ  225,504 3,150,000 3,375,504 

- เงินค่าจา้งชัว่คราว คนงาน+ยาม   80,000 320,000 400,000 

2. งบดําเนินงาน  10,706,068 5,420,328 16,126396 

- ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 5,574,800 3,903,328 9478128 

- ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ (ตามโครงการยทุธศาสตร์) 3,870,584 307,000 4177584 

- ค่าสาธารณูปโภค  1,260,684 1,210,000 2,470,684 

 3. งบลงทุน   934,405 585,500 1,519,905 

- ค่าครุภณัฑ ์(ตามโครงการยทุธศาสตร์) 934,405 585,500 1,519,905 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  - - - 
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ที ่
ประเภทรายการ เงนิรายได้สถานศึกษา 

เงนิอุดหนุน 
การจัดการศึกษา 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 
รวมทั้งสิ้น 

4. งบเงินอุดหนุน   - 9,282,503 9,282,503 

- ค่าหนงัสือเรียน - 4,881,743 4,881,743 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน - 840,880 840,880 

- ค่าเครื่องแบบนกัเรียน - 1,678,500 1,678,500 

- ค่าพฒันาคุณภาพผูเ้รียน - 1,881,380 1,881,380 

 5. งบรายจ่ายอืน่   2,554,023 1,600,000 4,154,023 

 -  รายจ่ายอื่น 100,000 - 100,000 

 -  สาํรองจ่ายฉุกเฉิน  2,454,023 1,600,000 4,054,023 

   รวมประมาณการค่าใช้จ่าย  16,000,000 22,058,331 38,058,331 
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ตารางที ่27 รายละเอยีดค่าใช้จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์ 
 

 
ที ่

ประเภทรายการ เงินรายได้สถานศึกษา 
เงนิอุดหนุน 

การจัดการศึกษา 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์       

  
ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

    
  

1 โครงการเสริมสร้างความเขา้ใจในการเรียนสายอาชีพ  30,000   30,000  
2 โครงการเพิ่มวฒุิผูม้ีประสบการณ์วิชาชีพ    
3 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น    
4 โครงการขยายบทบาทศูนยซ์่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center    

 ยุทธศาสตร์ที ่2: ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วชิาชีพ ควบคู่กบัการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีด่ีงาม 

      

5 โครงการจดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องสาํรองไฟฟ้า เพื่อป้องกนัระบบ
บนัทึกขอ้มูลการใชง้านและระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ครู นกัเรียนและบุคลากรของวิทยาลยั 

55,105  55,105 
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ที ่

 
ประเภทรายการ 

เงินรายได้สถานศึกษา 
เงนิอุดหนุน 

การจัดการศึกษา 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 

6 โครงการจดัซื้อครุภณัฑ ์ตู ้RACK พร้อมถาดวางรองเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเพื่อป้องกนัการบุกรุกสาํหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

   

7 โครงการพฒันาระบบเชื่อมต่อสายสัญญาณใยแกว้นาํแสง สาํหรับอาคาร
ปฏิบตัิการและหอพกั 

 74,000    74,000 

8 โครงการพฒันาบุคลากรใหม้ีวฒุิลกูเสือ  94,000    94,000 

9 โครงการจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาสาํหรับหอ้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงแรม 

   31,300  31,300 

10 โครงการจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาประจาํหอ้งปฏิบตัิการ 
คหกรรมศาสตร์ 

   97,500  97,500 

11 โครงการจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษานาฬิกาดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
หอ้งปฏิบตัิการโรงแรม 

   6,700  6,700 

12 โครงการใหบ้ริการสารสนเทศและบาํรุงรักษาระบบเครือข่าย 882,392  882,392 

13 โครงการศึกษาดูงานดา้นอาหารและโภชนาการเพื่อยกระดบั คุณภาพ
การจดัการเรียนการสอน ของบุคลากรแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

44,200  44,200 
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ที ่

 
ประเภทรายการ 

เงินรายได้สถานศึกษา 
เงนิอุดหนุน 

การจัดการศึกษา 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 

14 โครงการส่งเสริมและพฒันากิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา  
ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 

   1,881,380  1,881,380 

15 โครงการสร้างเสริมศกัยภาพและความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
และวิชาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ 

 100,000 
100,000 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 : สนับสนุนการผลติและพฒันากาํลงัคนเพือ่ตอบสนอง
ในการพฒันาประเทศ 

   

16 โครงการเสริมสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการใหม่  
ตามหลกัมาตรฐาน สากล 

   

17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การเขียนแผนธุรกิจสาํหรับนกัเรียน
นกัศึกษา    

5,500  5,500 

18 โครงการฝึกอบรมคริสตลัสปาทรีตเมน้ทเ์พื่อสุขภาพ  7,000 7,000 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  : พฒันาระบบบริหารจัดการเพือ่คุณภาพอาชีวศึกษา
ภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

   

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

109,200  109,200 
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ที ่

 
ประเภทรายการ 

เงินรายได้สถานศึกษา 
เงนิอุดหนุน 

การจัดการศึกษา 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 

20 โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ประจาํศูนยว์ิทยบริการ
สาํหรับการสืบคน้ขอ้มูล 

320,000  320,000 

21 โครงการพฒันาหอ้ง สมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านของนกัเรียน
นกัศึกษาและยกระดบัการบริหารจดัการ 
สู่คุณภาพหอ้งสมุด3D 

500,000  
500,000 

22 โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พฒันาศกัยภาพการจดัการ
เรียนการสอนหอ้งเรียนมาตรฐาน IT สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

 98,000 98,000 

23 โครงการจดัซื้อครุภณัฑป์ั๊มนํ้าหอยโข่งเพือ่ปรับภูมิทศันส์ระนํ้า
ของวิทยาลยั 

 28,000 28,000 

24 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้ารองรับการใชง้าน
อาคารปฏิบตัิการและหอพกั 

810,000  810,000 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละยานพาหนะ  155,000  155,000 
26 โครงการระดมทรัพยากรในการบาํรุง รักษาสภาพแวดลอ้ม 700,000  700,000 
27 โครงการดูแลบาํรุง รักษาลิฟท ์ 68,480  68,480 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
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ที ่

 
ประเภทรายการ 

เงินรายได้สถานศึกษา 
เงนิอุดหนุน 

การจัดการศึกษา 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 

28 โครงการดูแลบาํรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 60,000  60,000 
29 โครงการจดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปี  งบประมาณ 2555  

แบบมีส่วนร่วม  
30,000  810,000 

30 โครงการพฒันาระบบบริหารงานประกนัคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

100,000  
155,000 

31 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อการพฒันาองคก์ร 
(Organization Development)   

400,000  700,000 

32 โครงการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพงาน ประชาสมัพนัธ์สู่คุณภาพ 218,000  68,480 
33 โครงการพฒันาบุคลากร 360,000  60,000 
34 โครงการอบรมคุณธรรม /จริยธรรมนาํความรู้นาํวิชาชีพ  150,000 150,000 
35 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาํปี - - - 
36 โครงการศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา

ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ  
1,000,000  1,000,000 

37 โครงการจดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องถ่ายเอกสารงานบริหารงานทัว่ไป  60,000 60,000 
38 โครงการจดัซื้อครุภณัฑเ์พื่อพฒันางานสื่อการเรียนการสอน  264,000 264,000 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
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ที ่

 
ประเภทรายการ 

เงินรายได้สถานศึกษา 
เงนิอุดหนุน 

การจัดการศึกษา 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 : ส่งเสริมการวจิัย สร้างนวตักรรม    
39 โครงการจดัทาํสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่และโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
   

40 โครงการพฒันาการเรียนรู้ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาการบริหาร
จดัการและการเรียนการสอน 

275,000  
275,000 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ    
41 โครงการความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการในการจดัการอาชีวศึกษา  
ระบบทวภิาคีและระบบปกติ (ฝึกงาน) 

25,000  25,000 

42 โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียน นกัศึกษาใหม่ ประจาํปี
การศึกษา 2554 

40,000  40,000 

43 โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษา ปวช.2, 3 และ 
ปวส.2 ประจาํปีการศึกษา 2554 

46,000  46,000 

 รวมทั้งสิ้น 6,371,177 2,773,880 9,145,057 
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3.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
 ปัจจุบนัวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายไดจ้ดักิจกรรมการเรียน การสอนโดยใช้หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2546 เปิดการเรียน การสอน 4 ประเภทวิชา 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ  

1.  ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบดว้ย ระดบั ปวช. สาขางานตดัเยบ็เส้ือผา้ สาขางาน
อาหาร และโภชนาการ และ สาขางานคหกรรมการผลิต ระดบั ปวส. สาขาวิชา
เทคโนโลยผีา้ และเคร่ืองแต่งกาย  สาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ  สาขาวิชาบริหารค
หกรรมศาสตร์  

2.  ประเภทวิชาศิลปกรรม ประกอบดว้ย ระดบั ปวช. สาขางานวิจิตรศิลป์  สาขางานการ
ออกแบบ และสาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม ระดบั ปวส. สาขาวิชาจิตรกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 

3.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ประกอบดว้ย ระดบั ปวช. สาขางาน การบญัชี  
สาขางานการขาย สาขางานการเลขานุการ และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดบั 
ปวส.     สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้
ปลีก (ทวิภาคี) 

4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประกอบดว้ยระดบั ปวช. สาขางาน การโรงแรม 
และสาขางานการท่องเท่ียวระดบั ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชา               
การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) 
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จํานวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ของวทิยาลยัฯ ประจําปีการศึกษา 2554 (2/53-1/54) 
 

ตารางที ่28 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแต่ละระดับช้ันภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2553 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2553 

ปวช. ปวส. 
รวม 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวชิาคหกรรม         
1. สาขาวิชา/สาขางานคหกรรม      35       22      13  70        9       14  23 93 
2. สาขาวิชา/สาขางานผา้และเคร่ืองแต่งกาย      29       21      23  73      17      11  28 101 
3. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ          86       69      68  223      39       38  77 300 

รวม 150 112 104 366 65 63 128 494 

ประเภทวชิาศิลปกรรม         
1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์      40  34  18  92     0 92 
2. สาขาวิชาการออกแบบ 50 23   25  98     0 98 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยศิีลปกรรม 43 36  29  108     0 108 
4. สาขาวิชาจิตรกรรม        0 15 16 31 31 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค       0 16 15 31 31 

รวม 133 93 72 298 31 31 62 360 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม/บริหารธุรกจิ         
1. สาขางาน/สาขาวิชาบญัชี    123     100     105  328    123     124  247 575 
2. สาขางาน/สาขาวิชาเลขานุการ      35       33      30  98      37       34  71 169 
3. สาขางานการขาย/สาขาวิชาการตลาด       83       54      57  194      37       40  77 271 
4. สาขางาน/สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ      79      73      60  212      62       55  117 329 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ       0      20       18  38 38 
6. สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีก (ทวิภาคี)       0      13         5  18 18 

รวม 320 260 252 832 292 276 568 1,400 
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ตารางที ่28 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแต่ละระดับช้ันภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2553 (ต่อ) 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2553 

ปวช. ปวส. 
รวม 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว         
1. สาขางานการโรงแรม      44       30      33  107     0 107 
2. สาขางานการท่องเท่ียว      77       59      59  195     0 195 
3. สาขาวิชาจดัการธุรกิจท่องเท่ียว       0      32       31  63 63 
4. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ       0      27       35  62 62 
5. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ทวภิาคี)       0        5         3  8 8 

รวม 121 89 92 302 64 69 133 435 

รวมทั้งหมด 
724 554 520 

 
1,798  452 439 891  2,689  

 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 1 ก.ย. 2553  รวมนักศึกษารักษาสภาพ  
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ตารางที ่29 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแต่ละระดับช้ันภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2554 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 

ปวช. ปวส. 
รวม 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวชิาคหกรรม         
1. สาขาวิชา/สาขางานคหกรรม 40 17 21 78 10 8 18 96 
2. สาขาวิชา/สาขางานผา้และเคร่ืองแต่งกาย 21 25 20 66 12 15 27 93 
3. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ     134 72 69 275 42 35 77 352 

รวม 195 114 110 419 64 58 122 541 

ประเภทวชิาศิลปกรรม         
1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 47 33 32 112    112 
2. สาขาวิชาการออกแบบ 29 33 21 83    83 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยศิีลปกรรม 39 35 33 107    107 
4. สาขาวิชาจิตรกรรม      7 12 19 19 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค     26 13 39 39 

รวม 115 101 86 302 33 25 58 360 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม/บริหารธุรกจิ         
1. สาขางาน/สาขาวิชาบญัชี 172 113 96 381 122 114 236 617 
2. สาขางาน/สาขาวิชาเลขานุการ 43 26 30 99 21 33 54 153 
3. สาขางานการขาย/สาขาวิชาการตลาด  60 51 47 158 29 33 62 220 
4. สาขางาน/สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 96 64 72 232 49 50 99 331 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     15 14 29 29 
6. สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีก (ทวิภาคี)   1 1 6 9 15 16 

รวม 371 254 246 871 242 253 495 1,366 
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ตารางที ่29 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแต่ละระดับช้ันภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2554 (ต่อ) 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2554 

ปวช. ปวส. 
รวม 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว         
1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 67 29 30 126 19  19 145 
2. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 65 62 55 182 14 30 44 226 
5. สาขางาน/สาขาวิชาการบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

     10 10 10 

6. สาขางาน/สาขาวิชาครัวโรงแรม      14 14 14 
7. สาขางาน/สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

(ทวภิาคี) 
     5 5 5 

รวม 132 91 85 308 33 59 92 400 

รวมทั้งหมด 813 560 527  372 395 767 2,667 
 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2554  รวมนักศึกษารักษาสภาพ  
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ตารางที ่30 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามเพศ แผนกวชิา งาน ระดับ และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท 
ปฏิบัติ

ราชการจริง 
ไปช่วย
ราชการ 

ลาศึกษาต่อ อตัราว่าง 
มาช่วย
ราชการ 

รวม 

คณะผูบ้ริหาร 5 - - - - 5 

ขา้ราชการครู 64 - - - 1 65 

พนกังานราชการ 3 - -  - - 3 

ลูกจา้งประจาํ 12 - - - - 12 

ครูจา้งสอน 21 - - - - 21 

ครูจา้งชาวต่างชาติ 1 - - - - 1 

ลูกจา้งชัว่คราว 34  - - - - 34 

รวม 141 - - - 1 141 

ตารางที ่31 รายละเอยีดระดับ ตําแหน่ง และระดับการศึกษาบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย   
ประจําปีการศึกษา 2554 

 

ที ่ ฝ่าย/สาขาวชิา 
จํานวนคน ตําแหน่งครู ระดับ ระดับการศึกษา (ปริญญา) 

ชาย หญิง รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 รวม 
ตํา่กว่า 
ป. ตรี 

ตรี โท เอก รวม 

1 ฝ่ายบริหาร - - - - - - - - - - - - 

  ผูอ้าํนวยการ - 1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 

  รองผูอ้าํนวยการ - 4 4 - 3 1 4 - 1 3 - 4 

2 แผนกวชิา - - - - - -  - -  - - 

  พื้นฐาน 6 9 15 1 7 7 15 - 10 4 1 15 

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 5 2 3 - 5 - 3 2 - 5 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 

  การตลาด - 5 5 3 2 - 5 - 4 1 - 5 

  การบญัชี 1 7 8 - 7 1 8 - 4 4 - 8 

  การเลขานุการ - 5 5 - 5 - 5 - 2 3 - 5 

  การท่องเท่ียว 1 4 5 1 2 2 5 - - 5 - 5 
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ตารางที ่31 รายละเอยีดระดับ ตําแหน่ง และระดับการศึกษาบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย   
ประจําปีการศึกษา 2554 (ต่อ) 

 

ที ่ ฝ่าย/สาขาวชิา 
จํานวนคน ตําแหน่งครู ระดับ ระดับการศึกษา (ปริญญา) 

ชาย หญิง รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 รวม 
ตํา่กว่า 
ป.ตรี 

ตรี โท เอก รวม 

  ผา้และเคร่ืองแต่งกาย - 6 6 - 6 - 6 - 5 1 - 6 

  อาหารและโภชนาการ - 6 6 - 6 - 6 - 5 1 - 6 

  คหกรรมทัว่ไป - 4 4 - 3 1 4 - 2 2 - 4 

  ออกแบบ - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 

  เทคโนโลยศิีลปกรรม 3 - 3 - 2 1 3 - - 3 - 3 

  วิจิตรศิลป์,จิตรกรรม 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 

3 พนักงานราชการ 1 2 3 - - - - - 3 - - 3 

4 ลูกจ้างประจํา 8 4 12 - - - - 11 1 - - 12 

5 ครูจ้างสอน 6 15 21 - - - - - 17 4 - 21 

6 ครูจ้างชาวต่างชาต ิ 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 

7 ลูกจ้างช่ัวคราว 10 24 34 - - - - 20 14 - - 34 

รวมทั้งส้ิน 42 99 141 7 49 14 70 31 72 37 1 141 

 มาช่วยราชการ 1           
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ตารางที ่32 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนตามหน้าที ่และเพศ 
 

 

 

 
 

หน้าที/่งาน ชาย หญงิ รวม หมายเหตุ 
งานพสัดุ 1 2 3  
งานบญัชี - 1 1  
งานการเงิน - 1 1  
งานบริหารงานทัว่ไป (สารบรรณ) - 1 1  
งานบริหารงานทัว่ไป (เอกสารการพิมพ)์ - 1 1  
งานประชาสมัพนัธ์ - 1 1  
งานบุคลากร - 1 1  
งานทะเบียน 1 1 2  
งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา - 1 1  
งานแนะแนว - 2 2  
งานโครงการพิเศษ - 1 1  
วางแผนและงบประมาณ - 1 1  
งานวิจยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ - 1 1  
งานความร่วมมือ - 1 1  
งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ - 3 3  
งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 1 - 1  
งานวดัผลประเมินผล 1 - 1  
งานวิทยบริการ (หอ้งสมุด) - 2 2  
งานวิทยบริการ (อินเทอร์เน็ต) 1 - 1  
งานพฒันาหลกัสูตร 1 - 1  
งานส่ือโสตทศันูปกรณ์ 1 - 1  
คนงาน 3 3 6  

รวมทั้งส้ิน 10 24 34  
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3.3 เกยีรติประวตัิของสถานศึกษา 
สถานศึกษา 
- รางวลัชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง ดา้นการจดัสถานท่ีเรียนรู้ทางเทคโนโลย ี“หอ้งปฏิบติัการบญัชี” 
- รางวลัชนะเลิศ ระดบัเหรียญเงิน ดา้นการจดัสถานท่ี เรียนรู้ทางเทคโนโลย ี“การพฒันาซอฟแวร์
และเวบ็ไซต”์ 
- รางวลัชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดบัชาติ คร้ังท่ี 20 ปีการศึกษา 2553 
ขา้ราชการครู 
- นางพิสมยั   นนประสาท   ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 จากโครงการ  
      “สุดยอดอาจารยอ์าชีวะสู่ระดบัโลก  
- นายอิทธิ  โลหะชาละ  ไดรั้บเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติ ครูผูส้อนดีเด่น  
     ตามกลุ่ม สาระของคุรุสภา สาระผูส้อนศิลปะดีเด่น 
- นางวรรณพร ชูสกลุพฒันา ไดรั้บเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติ ครูผูส้อนดีเด่น  
     ตามกลุ่ม สาระของคุรุสภา สาระผูส้อนพ้ืนฐาน 
     การงานอาชีพดีเด่น 
- นางนยัรัตน์   กลา้วิเศษ   ไดรั้บเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติ ครูผูส้อนดีเด่น  
     ตามกลุ่ม สาระของคุรุสภา สาระผูส้อนภาษาไทยดีเด่น 
- นางสาคร   วรรณสุข   ไดรั้บเกียรติบตัรครูผูส้อนดีเด่นอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย 
- นางวชิราภรณ์   โลหะชาละ   ไดรั้บเกียรติบตัรครูผูส้อนดีเด่นอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย 
- นายเพทาย   บาํรุงจิตต ์ ไดรั้บการเล่ือนวิทยฐานะจากครูชาํนาญการ 
      เป็นครูชาํนาญการพิเศษสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
- นางศศิวิมล   สรรพศรี  ไดรั้บการเล่ือนวิทยฐานะจากครูชาํนาญการ 
      เป็นครูชาํนาญการพิเศษสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
- นางวชิราภรณ์  โลหะชาละ   ไดรั้บการเล่ือนวิทยฐานะจากครูชาํนาญการ 
      เป็นครูชาํนาญการพิเศษสาขาวิชาการโรงแรม 
- นางพิสมยั   นนประสาท ไดรั้บการเล่ือนวิทยฐานะจากครูชาํนาญการ 
      เป็นครูชาํนาญการพิเศษสาขาวิชาการโรงแรม 
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นกัเรียนนกัศึกษา 
 ผลงานดีเด่นดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนนกัศึกษา 
 1. รางวลัผูมี้ความประพฤติดีงาม จากพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย  นายอาทิตย ์ หน่อปวงคาํ 
 2. รางวลัผูมี้ความประพฤติดีงาม จากพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย นางสาวภูธิสา  ชุมมสัยา   

ตารางที ่33 ผลงานดเีด่นด้านวชิาชีพ และวชิาพืน้ฐาน 
     ระดับภาค ภาคเหนือ 

1. รางวลัชนะเลิศ ทกัษะการตดัเยบ็ชุดเดก็ อาย ุ3-5 ขวบ นางสาวรัตนาพร  แซ่หลี 
นางสาวชุติมา  โอเปีย 

2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ทกัษะการตดัเยบ็เส้ือคลุม
สตรีแขนยาว 

นางสาวกนกวรรณ  แซ่หวู ่
นางสาวนาริน  วงคบุ์ญชยัเลิศ 

3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ทกัษะเมนูสุขภาพจาก
ธญัพืช(อาหารจานเดียวและขนมหวาน) 

นายนิคม  กอ้ใจ 
นางสาวฐานุตรา  โวย่หยือ่ 

4. รางวลัชนะเลิศ  ทกัษะประดิษฐพ์านขนัหมากและ 
พานขนัหมั้น (แหวน) 

นายอนุรักษ ์ ชยัธนานนัท ์
นายศรัณย ู พรมใจสา 
นายกฤษฎา  มาตนั 
นายสุมนสั  รักทา 
นายณฐัวฒิุ   วรรณชยั 

5. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ทกัษะวาดภาพคนเหมือน นายศุภวทัน ์ ปาเปาอา้ย 
6. รางวลัชนะเลิศ ทกัษะการจดัทาํและนาํเสนอรายการ 

นาํเท่ียว 
นายเชิดชู  เข่ือนคาํ 
นายอภิชยั  โสภาพนัธ์ 

7. รางวลัชนะเลิศ ทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม (ชายเด่ียว) นายกรกช  ไกรสอน 
8. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม  นายวชัรพงษ ์ ธรรมวงค ์
9. รางวลัชนะเลิศ ทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม (หญิงเด่ียว) นางสาวอาํภา  จนัตะ๊น๊ะ 
10. รางวลัชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากลหญิง นางสาวอมรทิพย ์ เกษม 
11. รางวลัรองชนะเลิศดนัดบั 2 การประกวดร้องเพลง 

สากลชาย 
นายมานพ  แชมือ 

12. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 การประกวดร้องเพลง 
ไทยลูกทุ่งหญิง 

นางสาวนภาตา  โชติ 

13. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 การประกวดร้องเพลง 
ไทยสากลหญิง 

นางสาวอรยาณี  อาศิระมงคล 
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ตารางที ่33 ผลงานดีเด่นด้านวชิาชีพ และวชิาพืน้ฐาน (ต่อ) 
   - ระดับชาต ิ

1. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
ทกัษะการตดัเยบ็เส้ือคลุมสตรีแขนยาว 

นางสาวกนกวรรณ  แซ่หวู่
นางสาวนาริน  วงคบุ์ญชยัเลิศ 

2. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 
ทกัษะประดิษฐพ์านขนัหมากและพานขนัหมั้น 
(แหวน) 

นายอนุรักษ ์ ชยัธนานนัท ์
นายศรัณย ู พรมใจสา 
นายกฤษฎา  มาตนั 
นายสุมนสั  รักทา 

3. ไดรั้บรางวลัชมเชย  
ทกัษะเมนูสุขภาพจากธญัพืช (อาหารจานเดียว
และขนมหวาน) 

นายนิคม  กอ้ใจ 
นางสาวฐานุตรา  โวย่หยือ่ 

 
3.4 ความสําเร็จตามเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 เกิดข้ึนไดจ้ากการมีส่วน
ร่วม โดยไดร้ะดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัวางแผน และดาํเนินการ 
โดยสามารถสรุปประเดน็สาํคญัของความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 3.4.1  การบริหารจดัการสถานศึกษา   

 - ดาํเนินโครงการเพ่ือให้เกิดการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ให้ทุกคนทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุก ๆ กิจกรรมขององค์กร โดยไดด้าํเนินการจดัทาํ
โครงการพฒันา องคก์รอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบุ้คลากรทุกคนไดรั้บทราบจุดแขง็ 
จุดอ่อน ปัญหา และแนวทางแกปั้ญหาการปฏิบติังาน สามารถร่วมมือกนัพฒันา
องคก์รไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 

 - ดาํเนินโครงการเพ่ือพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและเหมาะสม 
  ในการเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน และชุมชน สงัคม 

 3.4.2  การพฒันาผูเ้รียน 
 - ดาํเนินการจดัการศึกษาประเภทบริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม 
  ท่องเท่ียว ท่ีมีคุณภาพในระดบั ปวช. และ ปวส. โดยกาํหนดจาํนวนหอ้งเรียน ปวช. 

  ต่อ ปวส. ในสดัส่วนเท่ากนั  

 - ดาํเนินโครงการ และกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความสามารถในดา้นการใช้
ภาษาท่ี 2 
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 - จดักิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม จริยธรรม และประเพณีไทย 

 - ผูเ้รียนดาํเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือป้องกนั และแกไ้ขปัญหามลภาวะ 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทําให้ผูเ้ รียนมีความตระหนัก รู้จักป้องกัน 
แกปั้ญหาในเร่ืองมลภาวะ และภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม 

 3.4.3  การพฒันาหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน   
  - ดาํเนินการโครงการพฒันา จดัหา อุปกรณ์การเรียน การสอน เอกสาร ตาํรา รวมทั้ง

เทคโนโลยท่ีีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการจดัการเรียนการสอน อยา่งเพียงพอ และต่อเน่ือง 
  - จดัการอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจดัทาํแผนการสอนฉบบัสมบูรณ์ การบูรณา

การหลกัสูตร การพฒันาการจดัการเรียน การสอน การประเมินผลตามสภาพจริง ฯ 
  - จดัทาํหลกัสูตรในทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ในระดับ ปวช. และ ปวส. ร่วมกับ

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
  - จดัทาํหลกัสูตรในทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ในระดบั ปวช. และ ปวส. ร่วมกบัสาํนกั

มาตรฐานฯ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3.4.4  การวิจยั และพฒันาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม และงานวิจยั 

  - ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยัเพื่อใชป้ระโยชน และ
หรือพฒันางานในทุกภารกิจ ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน และทาํ
การเผยแพร่ผลงานฯ จดัอบรมเก่ียวกบัเร่ืองการวิจยัทางการศึกษา ฯ 

 3.4.5  การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน และสงัคม 
  - จดัดาํเนินการโครงการให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยทาํการสอน อบรม

และเผยแพร่สารสนเทศ ทางดา้นวิชาชีพแก่ หน่วยงานอ่ืน องคก์รภาคเอกชน และ
ชุมชน สงัคม 

  - ดาํเนินการแนะแนวการศึกษาต่อในดา้นวิชาชีพให้กบัโรงเรียนมธัยมในจงัหวดั
เชียงรายอยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 

  - ดาํเนินการโครงการเปิดบ้านอาชีวะฯ เพื่อให้ความรู้ และทักษะแก่ นักเรียน 
นกัศึกษา และประชาชน 

          3.4.6  การจดัหาทรัพยากร และแหล่งการเรียนรู้   
  - ร่วมมือ และประสานสัมพนัธ์กับภาคเอกชน และองค์กรในทอ้งถ่ินเพื่อระดม

ทรัพยากรมาใชใ้นการจดัการศึกษา ใหเ้กิดมีคุณภาพสูงสุด 
  - นาํผูเ้รียนทุกสาขาวิชา ทั้งระดบั ปวช. และ ปวส. ออกศึกษานอกสถานท่ี ในแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพท่ีกาํลงัศึกษา 

68 



 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

72 
 

 3.4.7  การพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  - จดัอบรมภายในสถานศึกษา และหรือส่งเสริมใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาเขา้

ร่วมประชุม อบรม สมัมนา เพื่อพฒันาตนเองทั้งใน และต่างประเทศ อยา่งต่อเน่ือง 
  - จดักิจกรรมทศันศึกษาใหแ้ก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ 

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มพนูความรอบรู้ และวิสยัทศัน์ใหก้วา้งไกลมากข้ึน 
 3.4.8  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษา                                                                                 

  - จดัทาํบนัทึกความร่วมมือทางดา้นการจดัการศึกษากบัชุมชน องคก์รภาครัฐ และ
เอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพิ่มมากข้ึนทุกปีการศึกษา 

3.5 ความสําเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเส่ียง 
 3.5.1  ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา             

       - ร่วมกนักาํหนดให้จดัทาํกิจกรรม “ปิดร้ัวลอ้มรัก” โดยจะทาํการปิดประตูร้ัวทุก
ประตูของสถานศึกษา กาํหนดใหค้รูเวร และยามของสถานศึกษาร่วมกนัดูแลความ
ปลอดภยัของบุคลากรทั้งหมด มีการตรวจตราผูเ้ดินทางผ่านเขา้ออกในช่วงเวลา
ราชการ 

  - จดัทาํโครงการติดกลอ้งวงจรปิดเพื่อทาํการบนัทึกเหตุการณ์ร้าย จากโจร ขโมย
อุบติัเหตุ หรือภยัธรรมชาติ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทาํให้บุคลากรมีความมัน่ใจในการ
รักษาความปลอดภยัมากข้ึน 

  - จดัทาํโครงการประกนัภยัฯ ใหก้บัผูเ้รียน และบุคลากรทุกฝ่าย 
           3.5.2  ความเส่ียงดา้นการทะเลาะวิวาท                             

          - จดัทาํโครงการติดกลอ้งวงจรปิดฯ 
  - จดัทาํกิจกรรม “ปิดร้ัวลอ้มรัก” 
  - ครูทุกคนเป็นเจา้หนา้ท่ีในงานปกครอง ไดร่้วมกนัดูแลเหตุการณ์ท่ีอาจจะทาํใหเ้กิด

การทะเลาะวิวาททั้ งภายใน และภายนอกสถานศึกษา และรีบระงบัเหตุหากมี
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดข้ึน หรือแจง้หัวหน้างานปกครองฯ เพื่อดาํเนินการ
ต่อไป 

  - งานปกครองได้ทาํการประสานงานกับตาํรวจฯ ทุกคร้ังท่ีไม่สามารถควบคุม
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทได ้เพื่อให้ตาํรวจมาช่วยดาํเนินการให้เหตุการณ์กลบัเป็น
ปกติโดยเร็วท่ีสุด                      
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           3.5.3  ความเส่ียงดา้นส่ิงเสพติด     
  - ครูทุกคนในสถานศึกษาร่วมกนัดูแล 
                     - จดัทาํโครงการติดกลอ้งวงจรปิดฯ 
  - จดัทาํกิจกรรม “ปิดร้ัวลอ้มรัก” 
  - งานปกครองไดท้าํการประสานงานกบัตาํรวจฯ 
  - จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนดูแลกนัเอง 
  - จดัทาํโครงการตรวจร่างกาย และสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียนทุกคนทุกปีการศึกษา 
           3.5.4  ความเส่ียงดา้นสงัคม เช่น การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร        

   - ใชร้ายวิชาเพศศึกษา เป็นหลกัในการให้ความรู้แก่ผูเ้รียน เพื่อให้รับทราบถึงหลกั
วิชาการเก่ียวกบัเพศ จิตวิทยาวยัรุ่น และอตัราความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

  - ครูท่ีปรึกษาเป็นผูดู้แลผูเ้รียนท่ีอยูใ่นปกครองของตน โดยจะสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน และคอยตกัเตือนเพื่อใหรั้บทราบถึงแนวทางปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมท่ีผูเ้รียน
พึงปฏิบติั 

 3.5.5  ความเส่ียงดา้นการพนนั และการมัว่สุม     
  - ครูทุกคนในสถานศึกษาร่วมกนัดูแล 
  - จดัทาํโครงการติดกลอ้งวงจรปิดฯ 
  - จดัทาํกิจกรรม “ปิดร้ัวลอ้มรัก” 
  - งานปกครองไดท้าํการประสานงานกบัตาํรวจฯ 
  - จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนดูแลกนัเอง 
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ตอนที ่4 
การดาํเนินงานของสถานศึกษา 

 
4.1 ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ของสถานศึกษา 

ปรัชญา 
 สามคัคี  มีวินยั  ใจนกักีฬา  พฒันาอาชีพ 

วิสยัทศัน์ 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นผูน้ําจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พนัธกิจ 
1. ผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิชาชีพทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
2. ขยายโอกาสและยกระดบัการศึกษาวิชาชีพ   
3. บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจดักิจกรรมการเรียนและการ

บริหารจดัการ 
4. วิจยั สร้างนวตักรรม พฒันาองคค์วามรู้ เพื่อการพฒันาอาชีพ  

4.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 ยทุธศาสตร์ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีดีงาม 
3. สนบัสนุนการผลิต และพฒันากาํลงัคนเพื่อตอบสนองในการพฒันาประเทศ 
4. พฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อคุณภาพอาชีวศึกษาภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5. ส่งเสริมการวิจยั สร้างนวตักรรม พฒันาองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาอาชีพ 
6. สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือ 
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 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 :  สร้างโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ : ขยายโอกาส และยกระดบัการศึกษาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ส่งเสริม คุณภาพชีวิตใหก้บัชุมชน 
 กลยุทธ์ที ่1 :  จดัการศึกษาวิชาชีพใหห้ลากหลาย และต่อเน่ืองจนถึงระดบัปริญญา 
 กลยุทธ์ที ่2 :  บริการ และพฒันาทกัษะวิชาชีพ สู่สงัคม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 :  ยกระดบัคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กบัการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 

เป้าประสงค์ :  ผูเ้รียน บุคลากร และสถานศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมีคุณธรรม 
  จริยธรรม ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และเป็นพลเมืองดี 
  ของสงัคม ประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที ่3 : พฒันาคุณภาพ และสมรรถนะผูเ้รียน 
กลยุทธ์ที ่4 :  สร้างมาตรฐาน และพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียน  การสอน และ
การ  วดัผลประเมินผล 
กลยุทธ์ที ่5 : ส่งเสริมการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที ่6 : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที ่7 : ส่งเสริมใหน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือ นวตักรรม มาใชใ้นการเรียนการสอน   
กลยุทธ์ที ่8 : อาชีวศึกษาสืบสานศิลปวฒันธรรม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 :  สนบัสนุนการผลิตและพฒันากาํลงัคนเพื่อตอบสนองในการพฒันาประเทศ 
เป้าประสงค์  :  ผลิต และพฒันากาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตอบสนองความตอ้งการของ

ทอ้งถ่ิน และประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่9 :  สร้าง และส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที ่10 :  เสริมสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ  

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 :  พฒันาระบบบริหารจดัการเพ่ือคุณภาพอาชีวศึกษาภายใตห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ :  การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที ่11 : พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที ่12 : พฒันาครู และบุคลากร  
 กลยุทธ์ที ่13 :  ส่งเสริมใหค้รู บุคลากร นกัเรียน นกัศึกษา ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง  
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 ยทุธศาสตร์ท่ี 5  :  ส่งเสริมการวิจยั สร้างนวตักรรม พฒันาองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาอาชีพ 
เป้าประสงค์ :  ผลงานวิจัย และนวตักรรมเป็นท่ียอมรับ มีการเผยแพร่ และนําไปใช้

 ประโยชน์  
กลยุทธ์ที ่14 :  ส่งเสริมการวิจยั และพฒันานวตักรรม เทคโนโลย ีและส่ิงประดิษฐ ์

 ยทุธศาสตร์ท่ี6 :  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือ 
  กลยุทธ์ที ่15 :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่16 : เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาทั้งในและนอกประเทศ 
นโยบายวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

1. พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน  
2. พฒันาอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ วสัดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอน   

ส่ือการสอน   
3. ผูส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
4. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษา   
5. พฒันาคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
6. นาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการบริหารจดัการ   
7. ประกนัคุณภาพการศึกษา   
8. สืบสานศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
9. เสริมสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

การกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 
  เป็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จของผลการดาํเนินงาน ตามวตัถุประสงค ์และวิสัยทศัน์มีฐานในการ
กาํหนดตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1.   ตวัช้ีวดัใน  4  มิติ  (Balance  Scorecard) 
ตามท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) ไดก้าํหนดมิติของแผนของ     

ส่วนราชการ ดงัน้ี 
     มิติท่ี  1 ดา้นประสิทธิผลตามยทุธศาสตร์ 
     มิติท่ี  2 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
     มิติท่ี  3 ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 
     มิติท่ี  4 ดา้นการพฒันาองคก์ร 
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2.   การเทียบเคียง (Bench marking) 
โดยเทียบเคียงกับมาตรฐาน  หรือเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ทั้ งท่ีเป็นเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมศ. รางวลัสถานศึกษารางวลัพระราชทาน หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบติัท่ีใชไ้ปสู่เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีตอ้งการพฒันา  
 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา วิทยาลยัไดก้าํหนดเป้าหมาย และกลยทุธ์ดงัน้ี 
 

ตารางที ่34 เป้าหมายการพฒันา 
 
เป้าหมายการพฒันา กลยุทธ์ 

1. ดา้นการพฒันา
 ผูเ้รียน และผูส้าํเร็จ
 การศึกษาวิชาชีพ  

 

- พฒันาผูเ้รียนให้ความรู้ และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสม
กบัเศรษฐกิจสงัคม และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป 

- พฒันาผูเ้รียน ให้มีความรู้ความเขา้ใจ ในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ใหส้ามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้

- พัฒนาผู ้เ รียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

- พฒันาผูเ้รียน ให้มีความรู้ และทกัษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้ และปฏิบติังานวิชาชีพ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  การมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี 

- พัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และ
หลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา 

- พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ และทกัษะในการหางานทาํ  การศึกษาต่อ 
และการประกอบอาชีพอิสระ 

- พัฒนาผู ้เ รียนให้มี คุณลักษณะ  ของผู ้สํา เ ร็จการศึกษาท่ีสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานพึงพอใจ 
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เป้าหมายการพฒันา กลยุทธ์ 
2.  ดา้นการพฒันา
 หลกัสูตร และการจดั 
 การเรียน การสอน 
 

- ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

- จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
พฒันาตนเองตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ 

- จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสม และเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
- จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาค้นคว้าให้
เหมาะสมกบัสาขาวิชา  ทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และ
แหล่งการเรียนรู้  อ่ืน ๆ 

- จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และส่ิงอาํนวยความ
สะดวก ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

- พฒันาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็น
ระบบ และต่อเน่ือง 

- ระดมทรัพยากรจากทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดั
การศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  ดา้นกิจกรรมพฒันา
 ผูเ้รียน 
 

- จัดทําระบบการดูแลให้ค ําปรึกษาผู ้เ รียน  อย่างต่อเน่ือง  และมี
ประสิทธิภาพ 

- จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดี
งามในวิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพ และมนุษยส์มัพนัธ์ 

- จดักิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  

4.  ดา้นการบริการ
 วิชาชีพสู่สงัคม 
 

- บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน  สังคม  องคก์ร 
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

- จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และ
สอดคลอ้งกบัแผนการบริการวิชาชีพท่ีกาํหนด 
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เป้าหมายการพฒันา กลยุทธ์ 
5. ดา้นการพฒันา
 นวตักรรม และ 
 การวิจยั   
 

- ส่งเสริม   สนบัสนุนใหมี้การสร้าง และพฒันานวตักรรม   ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยั   และโครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันา การเรียน การสอน 
ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

- จัดสรรงบประมาณในการสร้าง  พฒันา  และเผยแพร่นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์  งานวิจยั   และโครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ 

- จัดการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์  งานวิจยั   และโครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ 

6.  ดา้นภาวะผูน้าํ 
 และการจดัการ 

 

- ใช้ภาวะผูน้ํา และการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหาร ในการผสมผสาน  
ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา   และหน่วยงาน   หรือ
บุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

- จดัระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  

- จดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสถานศึกษา
อยา่ง เหมาะสม 

7. ดา้นมาตรฐานการ
 ประกนัคุณภาพ
 ภายใน 

- จดัทาํคู่มือ และแผนการประกนัคุณภาพ 
- จดัเก็บหลกัฐาน หรือจดัทาํรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจาํปี 

- จดัทาํขอ้มูลหลกัฐานขอ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบ
หรือกลไกการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

- จดัทาํรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ทาํการรายงานเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 

- นาํผลการประเมินมาใชป้รับปรุงการบริหารงานใหไ้ดม้าตรฐาน และ
จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

- ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน มีการปฏิบติัท่ีดี 
(Good Practice) หรือเป็นแหล่งอา้งอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมทั้งมี
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหสู้งมากข้ึน 
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4.3 มาตรการป้องกนั และควบคุมความเส่ียง 
4.3.1  ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา             
       -  กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการใช ้การบาํรุงรักษาอาคารสถานท่ี 

  -  กาํหนดมาตรฐาน คุณภาพ แนวทางปฏิบติังานของยามรักษาการ 

  -  กาํหนดมาตรฐาน คุณภาพ แนวทางปฏิบติังานการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

 และติดตั้งทัว่ทั้งบริเวณสถานศึกษาเพื่อใชใ้นการรักษาความปลอดภยั 
  - กาํหนดมาตรฐานดา้นการจดัทาํการประกนัภยัฯ ใหผู้เ้รียน และบุคลากรทุกฝ่าย 

  - กาํหนดมาตรการเปิด  ปิดประตูสถานศึกษา 
4.3.2  ความเส่ียงดา้นการทะเลาะวิวาท                             
 - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการงานปกครอง 
  - กาํหนดมาตรฐาน คุณภาพ แนวทางปฏิบติังานของยามรักษาการ 
  - กาํหนดมาตรการเปิด  ปิดประตูสถานศึกษา 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการควบคุม ดูแลผูเ้รียนโดยครูท่ีปรึกษา 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการควบคุม ดูแลผูเ้รียนโดยผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการประสานงานกบัตาํรวจฯ 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการประสานงานกบัผูป้กครอง 
4.3.3  ความเส่ียงดา้นส่ิงเสพติด     
  - กาํหนดแนวทางปฏิบติัการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมต่าง ๆ ใหผู้เ้รียน   
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการตรวจร่างกาย และสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการงานปกครอง 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการควบคุม ดูแลผูเ้รียนโดยครูท่ีปรึกษา 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการควบคุม ดูแลผูเ้รียนโดยผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการประสานงานกบัตาํรวจฯ 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการประสานงานกบัผูป้กครอง 
4.3.4  ความเส่ียงดา้นสงัคม เช่น การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร        
   - กาํหนดมาตรฐาน การใหค้วามรู้ แนวทางปฏิบติัการสอนรายวิชาเพศศึกษา 

  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการงานปกครอง 

  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการควบคุม ดูแลผูเ้รียนโดยครูท่ีปรึกษา 

  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการควบคุม ดูแลผูเ้รียนโดยผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 

  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการประสานงานกบัผูป้กครอง 
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4.3.5  ความเส่ียงดา้นการพนนั และการมัว่สุม     
 - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการงานปกครอง 
 - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการควบคุม ดูแลผูเ้รียนโดยครูท่ีปรึกษา 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการควบคุม ดูแลผูเ้รียนโดยผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการประสานงานกบัตาํรวจฯ 
  - กาํหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัการประสานงานกบัผูป้กครอง 

4.4 ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
 วิทยาลยัใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน หลกัธรรมมาภิบาลในการบริหาร
จดัการองคก์ร ทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาไดร่้วมกนัคิด ร่วมตดัสินใจและปฏิบติัร่วมกนั 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดาํเนินงาน พฒันาคุณภาพการศึกษา ภายใตน้โยบายการจดัการเรียน
การสอนและการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร้างการบริหาร ดงัน้ี
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4.5 การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ลกัษณะของการพฒันา 
 วิทยาลยัไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดย
ไดด้าํเนินการท่ีเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 7 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ดา้นการพฒันาผูเ้รียน และผูส้าํเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
2.  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน 
3.  ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4.  ดา้นการบริการวิชาชีพสู่สงัคม 
5.  ดา้นการพฒันานวตักรรม และการวิจยั  
6.  ดา้นภาวะผูน้าํ และการจดัการ 
7.  ดา้นมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

การนาํผลประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษามาเป็นแนวทางการพฒันา 
1.  วิธีการพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังาน จะนาํผลการประเมินภายใน และภายนอก มา

จดัทาํเป็นรายงานการประเมิน ตนเอง เผยแพร่ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ และการจดัประชุมเพื่อการ
ระดมความคิดเก่ียวกบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏวา่มาตรฐาน
การศึกษาดา้นใดมีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด สถานศึกษาจะมอบหมายให้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจดัทาํแผนพฒันา ปรับปรุง โดยมีการกาํหนดยุทธวิธี แผนปฏิบติัการ ระยะเวลาการ
ดาํเนินการ ทรัพยากรท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และวิธีการติดตามประเมินผล แผนพฒันาปรับปรุง
ดงักล่าวจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา และขอรับการสนบัสนุน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่หากจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรในการดาํเนินงาน และหรือตอ้งการใหชุ้มชน สงัคม ช่วยเหลือ 

2.  การวางแผนงานของสถานศึกษา ใชก้ารจดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผูบ้ริหาร ครู 
เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา และชุมชน สงัคม มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาสถานศึกษา ทั้งน้ีสถานศึกษา 
และชุมชน มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานในแต่ละมาตรฐานว่าตอ้งการใหเ้กิดผลสัมฤทธิใน
ด้านใด ระดับใด มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตดัสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผน
ออกแบบกิจกรรม ระบบ โครงสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัโดยผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูเ้สนอ
แผนการปฏิบติัการ ตลอดจนระบบการกาํกบัติดตาม 

3.  นาํแผนสู่การปฏิบติั โดยการกาํหนดปฏิทินปฏิบติังาน และดาํเนินงานตามแผนมีกลไก
การกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ จากผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นระยะ ๆ ตามตารางเวลาท่ีกาํหนด และมี
การรายงานผลความกา้วหนา้ดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร และหรือการจดัการประชุมฯ 
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4.  การตรวจสอบ ติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ สถานศึกษามีการจดัตั้งคณะกรรมการควบคุม กาํกบั นิเทศ  ประเมินการดาํเนินงาน และ
รายงานผลต่อท่ีประชุม 

อน่ึงในแต่ละเดือนสถานศึกษาจดัให้มีการประชุมบุคลากร ครู เดือนละหน่ึงคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อ
ตรวจสอบการดาํเนินงาน และประชุมปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาทางแกไ้ข และ
หรือป้องกนัปัญหา 
ผลการดาํเนินงาน กิจกรรม โครงการ แผนงาน งาน 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ขอรายงานผลการดาํเนินงานในรูปของตาราง โดยจะแสดงถึง 
กิจกรรม โครงการ หรืองานท่ีได้ปฏิบติั พร้อมทั้ งผลการปฏิบติั ท่ีแสดงถึงความสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานทั้ง 7 มาตรฐาน ไดแ้ก่มาตรฐาน ดา้นการพฒันาผูเ้รียน และผูส้าํเร็จการศึกษาวิชาชีพ ดา้น
การพฒันาหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นการบริการ
วิชาชีพสู่สังคม ดา้นการพฒันานวตักรรม และการวิจยั ดา้นภาวะผูน้าํ และการจดัการ และดา้น
มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน ความสาํเร็จ กิจกรรม โครงการ และหรืองานท่ีไดป้ฏิบติัรวม 
41 กิจกรรม โครงการ งาน เป็นไปตามยทุธศาสตร์ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย และสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่35 กจิกรรม โครงการ แผนงาน หรืองาน และผลการปฏิบัต ิ
 

ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างโอกาสทาง

การศึกษาวชิาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

  

1. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการเรียน
สายอาชีพ 
 

1. กจิกรรมการประชุมครูแนะแนว 
 - ครูแนะแนวจากโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัเชียงรายเขา้ร่วม
ประชุมสมัมนาเก่ียวกบัการพิจารณา
จดัสรรโควตาเขา้ศึกษาต่อและการ
จดัการเรียนการสอน จาํนวน 28 คน 
จากโรงเรียนมธัยม 25 แห่ง ดงัน้ี 
1. โรงเรียนเมืองเชียงราย 
2. โรงเรียนบวัสลีวิทยา 
3. โรงเรียนบา้นปลอ้งวิทยา 
4. โรงเรียนบา้นหวัดอย 
5. โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 
6. โรงเรียนหว้ยสกัวิทยาคม 
7. โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย 
8. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 
9. โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม 
10. โรงเรียนแม่จนัวทิยาคม 
11. โรงเรียนเวยีงป่าเป้าวิทยาคม 
12. โรงเรียนบา้นหว้ยไร่สามคัคี 
13. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 
14. โรงเรียนไมย้าวิทยาคม 
15. โรงเรียนบา้นป่าบง 

4 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์   
  16. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 

17. โรงเรียนบา้นสนัชุม (สหราษฏร์
บาํรุง) 
18. โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา 
19. โรงเรียนดาํรงราษฏร์สงเคราะห์ 
20. โรงเรียนดอนชยัวิทยาคม 
21. โรงเรียนวฒันศึกษา 
22. โรงเรียนแม่ยาววิทยา 
23. โรงเรียนบา้นปางคึก 
24. โรงเรียนบา้นแม่จนั 
25. โรงเรียนบา้นป่าม่วง 
2. กจิกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ 
1.  หวัหนา้งานในฝ่ายวิชาการและ

หวัหนา้แผนกวิชาบรรยายการจดัการ
เรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเยีย่มชมการจดัการ
เรียนการสอน 

 

2. โครงการเพิม่วุฒิผู้มีประสบการณ์วชิาชีพ - ไม่มีผู้สมัคร 4 
3. โครงการฝึกอบรมวชิาชีพระยะส้ัน 

 
1.  108 อาชีพ  วิทยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยเีชียงราย  วนัท่ี  24 – 25 
พฤศจิกายน  2553  

2.  108 อาชีพ  งานเปิดบา้น เปิดใจ ”เรียน
อาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช ้ไดง้านทาํ” 
วนัท่ี 26–29 มกราคม  2554 

3.  108 อาชีพ วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย  
วนัท่ี 27  มกราคม  2554 

 

4 



 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

84 
 

ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

  4.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  
หลกัสูตร 9+1, 12+1  วนัท่ี 20 – 21 
สิงหาคม  2554 

5.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
สาํหรับบุคคลทัว่ไป บา้นดอกบวั   

    วนัท่ี  27 – 28 สิงหาคม  2554 
6.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

สาํหรับบุคคลทัว่ไป บา้นสนัทราย
นอ้ย วนัท่ี 17–18 กนัยายน 2554 

 

4. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่
ชุมชน Fix It Center 
 

1. มีผูเ้ขา้ใชบ้ริการในดา้นการซ่อม           
2.  ศูนยส์นัทรายและดอยลาน จาํนวน  
  125 คน 
3. มีผูใ้ชบ้ริการในดา้นการฝึกอบรม

ศูนยส์นัทรายและดอยลาน จาํนวน 
680 คน 

4. มีผูใ้ชบ้ริการดา้นการเสริมอาชีพศูนย ์
สนัทรายและดอยลาน จาํนวน 500 
คน 

4 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 : ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ ควบคู่กบัการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีด่ีงาม 

  

5. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองสํารอง
ไฟฟ้าเพือ่ป้องกนัระบบบันทกึข้อมูลการ
ใช้งานและระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์
ของครู นักเรียนและบุคลากรของวทิยาลยั 
 

1. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทาํงาน
อยา่งมีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึน 

2. สามารถป้องกนัระบบบนัทึกขอ้มูล
และฐานขอ้มูลสูญหายและสูญเสีย
ไดม้าก 

3. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการ
เขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

7 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

6. โครงการซ้ือครุภัณฑ์ตู้ RACK พร้อมถาด
วางรองเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเพือ่
ป้องกนัการบุกรุกสําหรับคอมพวิเตอร์          
แม่ข่าย 
 
 

1.  จดัซ้ือครุภณัฑตู์ ้Rack สาํหรับการ
ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ขนาด 19 น้ิว 42U พร้อม
ถาดวางรองเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายจาํนวน 1 ชุด 

2.   สามารถป้องกนัการบุกรุกหรือ
เขา้ถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทาง
กายภาพไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 

6 

7. โครงการพฒันาระบบเช่ือมต่อสายสัญญาณใ
แก้วนําแสง สําหรับอาคารปฏิบัติการและ
หอพกั 
 

- ติดตั้งระบบเช่ือมต่อสายสญัญาณใย
แกว้นาํแสง พร้อมอุปกรณ์ ดงัน้ี  

1. Fiber Patch coard SM(สายต่อ
สญัญาณเขา้อุปกรณ์แปลงสญัญาณ)
จาํนวน 2 ชุด 

2. Rack mount Encloser (ถาดเกบ็สาย
ไยแกว้นาํแสง) จาํนวน 2 ชุด 

3. Fiber Optic single mode 6 Core  
(สายใยแกว้นาํแสง) จาํนวน 220 เมตร 

4. SFP Module 1000Mbs LX (ชุดแปลง
สญัญาณแสงเป็นดิจิตอล) จาํนวน 4 
ชุด 

5. Fiber Optic installation and terminate 
(ค่าติดตั้งระบบ) จาํนวน 1 งาน 

 

6 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

8. โครงการพฒันาบุคลากรให้มีวุฒิลูกเสือ 
 

- ฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือวิสามญั   
ขั้นความรู้เบ้ืองตน้(B.T.C)จาํนวน3วนั 
- สถานท่ีฝึกอบรม ณ ศูนยพ์ฒันา
บุคลากรทางการลูกเสือ ยวุกาชาด 
และกิจกรรมเยาวชนประจาํภาคเหนือ 
ตาํบลแม่ยาว อาํเภอเมือง เชียงราย 
- การดาํเนินงานและวิทยากร ไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จากสาํนกังานลูกเสือ
จงัหวดัเชียงราย 

6 

9. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาสําหรับ
ห้องฝึกประสบการณ์วชิาชีพโรงแรม 
 

- จดัซ้ือครุภณัฑ ์
1.  แอลซีดีทีวี พานาโซนิค TH-

P42X20T ขนาด 32 น้ิว จาํนวน 1 
เคร่ือง ราคา 11,800 บาท 

2.  พลาสม่าทีวี พานาโซนิค TH-
P42X20T ขนาด 42 น้ิว จาํนวน 1 
เคร่ือง ราคา 19,500 บาท 

3 

10. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาเพือ่
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัด 
การเรียนการสอนห้องปฏบัิตกิาร คหกรรม
ศาสตร์ (531) 
 
 

- จดัซ้ือครุภณัฑโ์ตะ๊ปฏิบติังานสแตน
เลส ขนาด 1.50 x 0.80 x 0.80 เมตร 
จาํนวน 5 ตวั ๆ ละ 19,500 บาท 
- มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการทนัสมยั 
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน  
- มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการมีความ
ทนัสมยั สมบูรณ์แบบ สร้างความ
ประทบัใจต่อ นกัเรียน นกัศึกษา 
ตลอดจนผูใ้ชบ้ริการส่งเสริม สนบัสนุน
ใหก้ารจดัการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มประโยชน ์
 

3 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

11. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษานาฬิกา
ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
โรงแรม 
 

- จดัซ้ือซ้ือนาฬิกาดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
และสายควบคุม สาํหรับการเรียนการ
สอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงแรมและบริการ จาํนวน 1 ชุด ราคา 
6,700 บาท 

3 

12. โครงการให้บริการสารสนเทศและบํารุง 
รักษาระบบเครือข่าย 
 

- ปรับเพิ่มความเร็วในการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตจากเดิม 10/1.5 Mbps เป็น 
10/4 Mbps 
- การติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
- การเช่ือมต่อระหวา่งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมีความรวดเร็วมากข้ึน 
- ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจใน
ความเร็วท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 100 

4 

13. โครงการศึกษาดูงานด้านอาหารและ
โภชนาการเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียน การสอนของบุคลากรแผนกวชิา 
อาหารและโภชนาการ  
 

-  ครูแผนกอาหารและโภชนาการ 
จาํนวน 8 คน ศึกษาดูงาน 

1. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

2. การแสดงสินคา้และเทคโนโลยเีพื่อ
ผูป้ระกอบการดา้นอาหารและ            
การบริการนานาชาติ สยามพารากอน 
กรุงเทพฯ 

3. มหกรรมสินคา้โชวห่์วย เมืองทองธานี 
4. สินคา้โอทอ็ป กลว้ยอบนํ้าผึ้ง

พิษณุโลก 
5. ระบบการทาํงานของโรงแรม               

เบเกอร่ี แคนทีน ในสถานศึกษา 
 

2 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

  6. การใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยั ไดน้าํ
ความรู้และทกัษะท่ีทนัสมยั มาพฒันาใน
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยต่ีอไป 

 

14. โครงการส่งเสริมและพฒันากจิกรรม
นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายเรียนดี          
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

นกัเรียน นกัศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมและ
เขา้ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 
- ภาคเรียนที ่2/2553 มี 17 กจิกรรม  
1. เขา้ค่ายลูกเสือวิสามญั 
2. เลือกตั้งนายกองคก์ารวิชาชีพ 
3. อาชีวะร่วมใจช่วยเหลือคนพิการ 
4. การประชุมทางวิชาการและการ

แข่งขนัทกัษะวิชาพื้นฐานและทกัษะ
วิชาชีพ ระดบัหน่วยอาชีวศึกษาจงัหวดั
ระดบัภาค 

5. การแข่งขนักีฬาระดบัอาชีวศึกษา
จงัหวดัเชียงราย ประจาํปีการศึกษา 
2552 

6. องคก์ารวิชาชีพศึกษาดูงานอาสา
พฒันา  

7. Big Cleaning Day 
8. วนัมหาธีรราชเจา้ 
9. วนัเอดส์โลก 
10. กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ (เขา้ค่าย

อบรมคุณธรรมนาํความรู้มาถวาย
พอ่หลวง กิจกรรมวนัพอ่ อบรม
เศรษฐกิจพอเพียง สปัดาห์วนัพอ่) 

11. นกัศึกษายคุใหม่ใส่ใจรัฐธรรมนูญ 
12. การแข่งขนักีฬาสีสมัพนัธ์ 
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มาตรฐานที ่

  13. CVC มินิมาราธอน 
14. ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวญั 
15. กิจกรรมชมรม 
16. กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
17. ปิดกิจกรรมชมรม 
- ภาคเรียนที ่1/2554 มี 15 กจิกรรม  
1. การเขา้ร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

นกัเรียนนกัศึกษาใหม่ 
2. วนัวิสาขบูชาและวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ 
3. วนัไหวค้รูและไหวค้รูช่าง 
4. วนัรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 
5. กีฬานอ้งใหม่ตา้นภยัยาเสพติด 
6. วนัคลา้ยวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
7. คดัเลือกเยาวชนดีเด่นของสถานศึกษา 
8. วนัเขา้พรรษา (เยาวชนอาชีวะวนัพระ

เขา้วดัทาํบุญ) 
9. ประกวดคนพนัธ์อา 
10. Big Cleaning Day 
11. วนัแม่แห่งชาติ 
12. วนัคลา้ยวนัสถาปนาวิทยาลยัฯ 
13. วนัเยาวชนแห่งชาติและปิดกิจกรรม

ชมรม 
14. กิจกรรมชมรม 30 ชมรม 
15. กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพความ            
เข้มแข็งทางวชิาการและวชิาชีพของ
สาขาวชิาต่างๆ 
 
 

1. การประชุมสมัมนาเชิงวิชาการ ของ
นกัศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ            
เร่ือง การเตรียมสู่การเป็นนกัธุรกิจ โดย 
ดร.อนุรัตน์  อินทร เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 
2553 

2. การประชุมสมัมนาเชิงวิชาการ ของ
นกัศึกษาแผนกวิชาการจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียว เร่ือง สมรรถนะท่ีพึงประสงค์
ของผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว โดยคุณวิรุณ  คาํภิโล, 

    คุณแสวง เครือวิวฒันกลุ, คุณอภิชา 
    ตระสินธ์ุ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2554 
3. การประชุมสมัมนาเชิงวิชาการ ของ

นกัศึกษาแผนกวิชาการจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียว เร่ือง เสน้ทางสู่ความฝันการ
เป็นมคัคุเทศกมื์ออาชีพ โดยคุณหอม  
รวมจิตร เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553 

4. การประชุมสมัมนาเชิงวิชาการ ของ
นกัศึกษาแผนกวิชาการตลาด เร่ืองธุรกิจ
ยคุใหม่สาํเร็จไดถ้า้เขา้ใจการตลาด          
โดยประธานหอการคา้จงัหวดัเชียงราย 
เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2554 

5. การประชุมสมัมนาทางวิชาการ ของ
นกัเรียนสาขาวิชาการขาย เร่ือง กลยทุธ์
การขายประกนัชีวิต โดยผูจ้ดัการบริษทั 
ไทยประกนัชีวิต จาํกดั สาขาเชียงราย 
เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2554 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

  6. การประชุมสมัมนาทางวิชาการ ของ
นกัเรียนสาขาวิชาการขาย เร่ือง 
ประโยชนแ์ละความสาํคญัของการทาํ
ประกนัชีวิต โดยคุณศรีสุภรณ์  วิทยา 
เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2554 

7. การประชุมสมัมนาทางวิชาการ ของ
นกัศึกษาแผนกวิชาการตลาด เร่ือง           
กลยทุธ์สู่ความสาํเร็จของธุรกิจคา้ปลีก 
โดยคุณครองใจ  ชยัสมบติั เม่ือวนัท่ี         
21 ธนัวาคม 2554 

8. การประชุมสมัมนาทางวิชาการ ของ
นกัศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ เร่ือง 
ทาํอยา่งไรไม่ใหเ้ลขานุการตกงาน โดย
คุณประทิน นรินทรางกลู ณ อยธุยา 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล บมจ. บ๊ิกซี สาขา
เชียงราย เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2554 

9. การประชุมสมัมนาทางวิชาการ ของ
นกัศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ เร่ือง 
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเลขา-   
นุการมืออาชีพ โดยคุณวิชยั บุญอุดมพร 
ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงราย ม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 
2554 

10. การประชุมสมัมนาทางวิชาการ ของ
นกัศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและ
บริการ เร่ือง แนวโนม้ธุรกิจการโรงแรม
ในอนาคต โดยผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรม 
วงัคาํ เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 
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  11. การประชุมสมัมนาทางวิชาการของ
นกัศึกษาแผนกวิชาการจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียว  เร่ือง ภาษาพาสารในงาน
มคัคุเทศก ์โดยอาจารยรุ่์งโรจน์ ตน้
ประดิษฐ ์วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2554  

12. การประชุมสมัมนาทางวิชาการ 
ของนกัศึกษาแผนกวิชาการจดัการ
ธุรกิจท่องเท่ียว เร่ือง การท่องเท่ียว
เดินป่า โดยคุณส่ีหม่ืน  บุญหวาน 
เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2554 

13. การประชุมสมัมนาทางวิชาการ ของ
นกัศึกษาแผนกวิชาการจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียว เร่ือง ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้
สาํหรับมคัคุเทศก ์โดยคุณโสละดา 
หะวนั  เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2554  

14. แสดงนิทรรศการ ผลงานทาง
วิชาการและวชิาชีพ ใหก้บันกัเรียน 
นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจทัว่ไปใน
งานเปิดบา้น “เรียนอาชีวะดี เรียน
ฟรี มีเงินใช ้ไดง้านทาํ” ระหวา่ง
วนัท่ี 26–29 มกราคม 2554  

14.1 แสดงนิทรรศการและผลงาน   
1. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้ง 655, 662,  
 และหอ้งสมุดแผนก  
2. แผนกวิชาการตลาด หอ้ง 321, 324 
3. แผนกวิชาการเลขานุการ  หอ้ง 331,       

332, 333, 334  
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  4. แผนกวิชาการบญัชี  หอ้ง 621, 623,      
หอ้งสมุดแผนก 

5. แผนกวิชาเทคโนโลยศิีลปกรรม           
หอ้ง 411, 433, 136 

6. แผนกวิชาวจิิตรศิลป์และจิตรกรรม       
หอ้ง 421, 422, 423 

7. แผนกวิชาการออกแบบ หอ้ง 441, 
442, 443 

8. แผนกวิชาผา้และเคร่ืองแต่งกายหอ้ง 
522 

9. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
หอ้งปฏิบติัการอาหาร 3 (231) 

10. แผนกวิชาคหกรรม  หอ้ง 531, 532, 
533, 534 

11. แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ  
หอ้งพกัโรงแรม, ลอ็บบ้ี 

12. แผนกวิชาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 
หอ้งปฏิบติัการท่องเท่ียว (724) 

13. แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์ หอ้งศูนย์
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Access) 
หอ้งโฮมเธียร์เตอร์  

14.2 การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ณ บริเวณ 
สนามบาสเทศบาลนครเชียงราย(สวนตุง) 
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
1. ทกัษะการแต่งหนา้เคก้ 
2. ทกัษะสม้ตาํลีลา  
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- แผนกวชิาคหกรรม 
1. ทกัษะการประดิษฐ์บายศรี 2 ช้ัน  
- แผนกวชิาการจัดการธุรกจิท่องเทีย่ว 
1. ทกัษะการจัดทาํและนําเสนอรายการ
นําเทีย่ว 
- แผนกวชิาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  
1. ออกแบบ ตกแต่งผ้าพนัคอฝ้าย 
2. ทกัษะออกแบบ ตกแต่งเส้ือยดื 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 : สนับสนุนการผลติและ
พฒันากาํลงัคนเพือ่ตอบสนองในการ
พฒันาประเทศ 

  

16. โครงการเสริมสร้างทกัษะการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ตามหลกัาตรฐานสากล 
 

1. ดาํเนินกิจกรรมท่ี 1 การติดตามผลการ
ฝึกอบรมพฒันาความรู้ดา้นการ
ใหบ้ริการและการตอ้นรับดว้ยไมตรี
จิตและการควบคุมตน้ทุนอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตามหลกัมาตรฐานสากล 
โดยมีการติดตามผลการฝึกอบรมครู
และบุคลากรในสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
บุคลากรจากสถานประกอบการท่ี
ผา่นการอบรม จาํนวน 20 คน 

2. ดาํเนินกิจกรรมท่ี 2 การฝึกอบรม
พฒันาความรู้และทกัษะการเป็น
ผูป้ระกอบการใหม่ตามหลกั
มาตรฐานสากล โดยตวัแทนนกัศึกษา
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
ระดบัชั้น ปวส.ทุกสาขาวิชา จาํนวน     
30 คน 
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17. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
แผนธุรกจิ สําหรับนักเรียนนักศึกษา  
 

1. นกัเรียน นกัศึกษามีความรู้ดา้นการ
เขียนแผนธุรกิจ 

2. นกัเรียน นกัศึกษาสามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดรั้บไปเผยแพร่สู่ชุมชน  

3. นกัเรียน นกัศึกษา ไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภททีมดีเด่น
ระดบัประเทศ ภายใตกิ้จกรรมแมค็
โครโครงการมิตรแท ้โชห่วย  

4. นกัเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้รับการ
อบรมไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนั แกก้รณีศึกษาดา้น
การตลาด ไดอ้นัดบัท่ี 1 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

1 

18. โครงการฝึกอบรมคริสตัลสปาทรีตเม้นท์
เพือ่สุขภาพ 
 

1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถบอก
คุณสมบติัของคริสตลัท่ีมีผลต่อ
อวยัวะในร่างกายได ้

2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถนวดหนา้
ดว้ยคริสตลัได ้

3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถนวดตวั
ดว้ยคริสตลัได ้

4 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 : พฒันาระบบบริหาร
จัดการเพือ่คุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

  

19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการความรู้ (Knowledge 
Management) 
 

บุคลากรเขา้ร่วมและผา่นการฝึกอบรม 
จาํนวน 111 คน มีการสร้างเวบ็ km 
จาํนวน 101 เวบ็ 
 

7 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

20. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
สําหรับสืบค้นข้อมูลห้องสมุด 
 

- จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบ All in 
One จาํนวน 10 เคร่ือง ไวป้ระจาํหอ้ง
วิทยบริการหอ้งสมุดช่วยใหน้กัเรียน 
นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้
ขอ้มูล การใชอิ้นเทอร์เน็ตไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

6 

21. โครงการพฒันาห้องสมุดเพือ่ส่งเสริมการ
อ่านของนักเรียนนักศึกษาและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการงานห้องสมุดสู่
คุณภาพห้องสมุด 3D 
 

1.  ผูใ้ชบ้ริการ นกัเรียน นกัศึกษา ครู 
บุคลากร ไดรั้บความสะดวกสบายใน
การอ่านหนงัสือและการสืบคน้ขอ้มูล
ทางคอมพิวเตอร์ 

2.  หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้มี
บรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมกบัลกัษณะ
การใหบ้ริการ 

3.  การใหบ้ริการมีคุณภาพตาม
คุณลกัษณะของหอ้งสมุด  3D 

6 

22. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
พฒันาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนมาตรฐาน IT แผนกวชิา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

- จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จาํนวน 4 
เคร่ือง ประจาํแผนกวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
 

3 

23. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ป๊ัมนํา้หอยโข่งเพือ่
ปรับภูมิทศัน์สระนํา้ของวทิยาลยั 

- จดัซ้ือเคร่ืองป๊ัมหอยโข่ง ทาํนํ้าพุ
บริเวณสระนํ้าเพิ่มทศันียภาพท่ีสวยงาม 
สาํหรับเป็นมุมพกัผอ่นของนกัเรียน 
นกัศึกษา  
 

6 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

24. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
รองรับการใช้งานอาคารปฏิบัติการและ
หอพกั 
 

- ขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้า กฟจ.ชร. 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
- มีหมอ้แปลงระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 22 เค
วีเอ 3 เฟส ขนาด 500 เควีเอ จาํนวน 1 
เคร่ือง 
- มีระบบจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณ
การใชไ้ฟฟ้าของอาคารปฏิบติัการและ
หอพกั 

6 

25. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมยานพาหนะ 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

- ซ่อม บาํรุง รักษารถยนตแ์ละ
จกัรยานยนตซ่ึ์งเป็นทรัพยสิ์นของทาง
ราชการใหอ้ยูใ่นสภาพดี พร้อมใชง้าน
ดว้ยความปลอดภยั  

6 

26. โครงการระดมทรัพยากรในการบํารุงรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

- บาํรุง รักษา หอ้งนํ้า-หอ้งสว้ม ให้
สะอาด น่าใช ้อยูใ่นสภาพใชก้ารได้
ตลอดเวลา นกัเรียน นกัศึกษา บุคลากร 
ประชาชนทัว่ไป ท่ีมาใชบ้ริการ มี
สุขภาพอนามยัท่ีดี 
 - หอ้งนํ้า-หอ้งสว้ม ประจาํอาคารทุก
อาคารอยูใ่นสภาพสะอาด และพร้อมใช้
งานทุกอาคาร 

6 

27. โครงการ ดูแลบํารุงรักษาลฟิท์ 
 

- จา้งเหมาดูแลบาํรุงรักษาลิฟท ์อาคาร 
6 จาํนวน 1 ตวั เพื่อความปลอดภยัของ
บุคลากร ประชาชนทัว่ไปและนกัเรียน
นกัศึกษาต่อการใชลิ้ฟท ์และการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 

6 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

28. โครงการ ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
 

- จา้งเหมาบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
จาํนวน 89  เคร่ือง ทาํให้
เคร่ืองปรับอากาศมีอายกุารใชง้านท่ี
ยาวนาน ประหยดัพลงังานไฟฟ้า  

6 

29. โครงการจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2555 แบบมีส่วนร่วม  
 

- วิทยาลยัมีแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีมี
คุณภาพ, ทุกคนมีส่วนร่วม และมี
แผนการทาํงานท่ีไดม้าตรฐาน และ
นาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

5 

30. โครงการพฒันาระบบบริหารงานประกนั
คุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

1. แผนกวิชาไดจ้ดัทาํ SAR ครบทุกแผนก
2. ไดด้าํเนินการจดัทาํ SAR ของ

วิทยาลยั และไดจ้ดัส่งใหห้น่วยงาน
ตน้สงักดัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

3. รับการประเมินคุณภาพภายในโดย
ตน้สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
2553  ระหวา่งวนัท่ี วนัท่ี 30 
พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2554   

- มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ ผลการประเมิน 
4.83 คะแนน 

- มาตรฐานท่ี 2 หลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน ผลการ
ประเมิน 4.73 คะแนน 

- มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ผลการประเมิน 5.00 คะแนน 
-  มาตรฐานท่ี 4 การบริการวชิาชีพสู่
 สงัคมผลการประเมิน 5.00 คะแนน 

7 

ที ่ กจิกรรม/โครงการ ผลการปฏบัิต ิ สอดคล้อง 
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แผนงาน/งาน มาตรฐานที ่

  - มาตรฐานท่ี 5 นวตักรรมและการวจิยั 
ผลการประเมิน 5.00 คะแนน 

- มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูน้าํและการ
จดัการผลการประเมิน 5.00 คะแนน 

- มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกนั
คุณภาพภายในผลการประเมิน 5.00 
คะแนน ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยรวมทั้ง 7 
มาตรฐาน คะแนนเฉล่ีย 4.93 อยูใ่น
ระดบัดีมาก 

4. รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามดา้นการอาชีวศึกษา โดย
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ (องคก์ารมหาชน) 
สมศ. ระหวา่งวนัท่ี 11 - 13 
กรกฎาคม 2554 

 - กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 
 - กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ 
 - กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ผลการประเมินในภาพรวมมีค่า
คะแนน 95.00 ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

31. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพือ่การ         
พฒันาองค์กร (Organization              
Development)    
 

เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 
ก่อน ในปีงบประมาณ 2554 ไดจ้ดั
ประชุม 4 คร้ัง ดงัน้ี   
-  คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2553  
ณ หอ้งประชุม 2 (633) วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเชียงราย จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจาํนวน 117 คน งานท่ีนาํเสนอ  

1. งานบริหารงานทัว่ไป (เอกสารการ
พิมพ)์ 

2. งานบุคลากร 
3. งานการเงิน 
4. งานบญัชี 
5. งานอาคารสถานท่ี 
6. งานประชาสมัพนัธ์ 
7. งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
8. งานสวสัดิการนกัเรียนนกัศึกษา 
- คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2553 ณ 
หอ้งประชุม 2 (633) วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงราย จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 
119 คน งานท่ีนาํเสนอ  
1. งานความร่วมมือ 
2. งานครูท่ีปรึกษา 
3. งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 
4. งานโครงการพิเศษ 
5. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
6. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

7 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

  - คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 1 เมษายน 2554 ณ หอ้ง
ประชุม 2 (633) วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงราย จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 
115 คน งานท่ีนาํเสนอ 
1. งานพสัดุ 
2. งานวางแผนและงบประมาณ 
3. งานวิจยัพฒันานวตักรรมและ

ส่ิงประดิษฐ ์
4. งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และ

ประกอบธุรกิจ 
5. ตวัแทนแผนกวิชา 
- คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 2-4 พฤษภาคม 2554 
นอกสถานท่ี  ณ โรงแรมเชียงใหม่             
แกรนดว์วิ จงัหวดัเชียงใหม่  จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวน 104 คน เขา้
ร่วมประชุมทบทวน สรุปภาพรวมการ
ประชุม 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

32. โครงการเพิม่มาตรฐานคุณภาพงาน
ประชาสัมพนัธ์สู่คุณภาพ 
 

1. จดัประชาสมัพนัธ์เสียงตามสายทุกวนั 
2. จดัทาํจดหมายข่าวประชาสมัพนัธ์ราย
สปัดาห์ 

3. จดัทาํวารสารประชาสมัพนัธ์ (ภาค
เรียนละ 1 เล่ม) 

4. จดัทาํแผน่พบัประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั 
5. เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
6. จดับอร์ดประชาสมัพนัธ์ ผลงานของ
วิทยาลยัฯ 

7. ชุมชน ผูป้กครอง นกัเรียน นกัศึกษา 
กลุ่มบุคคลเป้าหมายไดรั้บการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร ขอ้มูลต่าง ๆ 

8. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร 
ขอ้มูล สู่ชุมชน ผูป้กครอง นกัเรียน 
นกัศึกษา ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเขา้ถึง
กลุ่มบุคคลเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ต่อเน่ืองทนัเหตุการณ์ 
เกิดประโยชนต่์อบุคลากร นกัเรียน 
นกัศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน 

4 

33. โครงการพฒันาบุคลากร 
 

- ร่วมกบังานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
ดาํเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจดัการความรู้ (K.M) 
วนัท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2553   
ณ หอ้งประชุม 2 (633) โดยมีผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม จาํนวน 121 คน 
 

6 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

  - ร่วมกบังานประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ดาํเนินการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการ
พฒันาองคก์ร (O.D) คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 16 
ตุลาคม 2553, คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 6 
พฤศจิกายน 2553, คร้ัง 3 วนัท่ี 1 
เมษายน 2554 ณ หอ้งประชุม 2 (633) 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย และคร้ังท่ี 
4 วนัท่ี 2-4 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนดว์วิ จงัหวดัเชียงใหม่        
มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม จาํนวน 138 คน 
- บุคลากรใชร้ะบบจดัการบริหาร
ความรู้และสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อการจดัการ
และบริหารความรู้ได ้
- บุคลากรสามารถนาํความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนในการ
ฝึกอบรมมาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันา
งานของตนเอง 

 

34. โครงการอบรมคุณธรรม / จริยธรรม นํา
ความรู้ นําวชิาชีพ 

- 3 

35. โครงการตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากร
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

- คณะครูของวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงรายไดรั้บการตรวจสุขภาพประจาํปี 
62 คน 
- บุคลากรทราบถึงรายละเอียดการดูแล
สุขภาพร่างกาย และใหค้วามสาํคญักบั
สุขภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 

6 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

36. โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัตก              
ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
และการศึกษาดูงานสถานศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาในต่างประเทศ แถบทวปี
เอเชีย/ ทวปียุโรป 
 

- คณะครู บุคลากร วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงราย เขา้ร่วมโครงการทศันศึกษาดู
งานต่างประเทศ ณ เมืองเว-้ดานงั-ฮอย
อนั ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวียดนาม จาํนวน 102 คน 
- พฒันาบุคลากรและสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
- บุคลากรทุกคนไดรั้บประสบการณ์
ใหม่ ๆ นาํความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันา
สถานศึกษา 
- พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
ปฏิบติังาน 
 

2 

37. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร
เพือ่พฒันาระบบบริหารงานทัว่ไป 

1.  จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จาํนวน 1 
เคร่ือง 

2.  ทาํใหก้ารบริหารงานหนงัสือราชการ
กรณี เร่งด่วนอยา่งทนัการณ์ 

 

6 

38. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ปรับปรุงและ
พฒันางานส่ือการเรียนการสอน 
 

- ไดรั้บบริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรม 
cvc มินิมาราธอน 2554 เพื่อจดัซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ ราคา 162,167 
บาท จาํนวน 1 ชุด สามารถใหบ้ริการ
เคร่ืองเสียงในกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

6 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

 ยุทธศาสตร์ที ่5 : ส่งเสริมการวจัิยสร้าง
นวตักรรม พฒันาองค์ความรู้ เพือ่พฒันา
อาชีพ 

  

39. โครงการจัดทาํส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 
 
 

1.  จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
 -  ระดบั  ปวช. จาํนวน  29  คน 
 -  ระดบั  ปวส.  จาํนวน  25  คน 
2.  จาํนวนผลงานส่ิงประดิษฐจ์าํนวน 10 
ช้ิน  ไดแ้ก่ 
 1. แท่นพิมพ ์4 สี แบบหมุนวน 
 2. การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเศษผา้ 
 3. Malee reuse model 
 4. เคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน 
 5. ชุดควบคุมการปิด – เปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
 6. นํ้ามนันวดฝ่าเทา้จากสมุนไพร 
 7. เคร่ืองอดักอ้นขดัผวิสมุนไพร 
 8. นํ้าพริกหนุ่มสาํเร็จรูป 
 9. จ้ิม มนั มนั 
 10. การแปรรูปแป้งจากฟักทองผสม     
ลูกเดือย 
3.  จาํนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(โครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่) จาํนวน  
3  โครงงาน  ไดแ้ก่ 
 1. การศึกษาการทาํสบู่สมุนไพรจาก
เปลือกสบัปะรด 
 2. การศึกษาการทาํครีมสมุนไพร
ละลายไขมนั 
 

5 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

   3. การศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการดูดสีของถัว่งอก
จากสมุนไพรและผลไมท่ี้ใหสี้ 
- วิทยาลยัฯ เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลงาน
การวิจยั ผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์มีคุณภาพ
เผยแพร่สู่ชุมชนและสงัคม 

 

40. โครงการพฒันาการเรียนรู้ด้านการวจัิยเพือ่
พฒันาการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน 
 

1.  ครูเขา้รับการอบรมการทาํวิจยัในชั้น
เรียน  จาํนวน 20 คน  มีผลงานวิจยัคน
ละ  1  เร่ือง 
2.  นกัเรียนนกัศึกษา จาํนวน 160 คน 
ผา่นการอบรมแนวทางการเขียนวจิยั 5 
บท และสามารถนาํความรู้ดา้นการวจิยัท่ี
ไดรั้บมาพฒันาการเรียนรู้ดา้นการวจิยั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

5 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 : สร้างเครือข่ายและ
ส่งเสริมความร่วมมือ 

  

41. โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคแีละระบบปกติ 
(ฝึกงาน) 
 

- มีการสร้างความร่วมมือในการจดัการ 
ศึกษาร่วมกนัทั้งในระบบทวิภาคีและระบบ
ปกติ ระหวา่งสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐ 
วิสาหกิจและเอกชนจาํนวนทั้งส้ิน294
แห่ง  
- เกิดการประสาน ส่งเสริมและ
สนบัสนุนความร่วมมือของสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน และ
สถานศึกษาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ร่วมกนั 

2 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

42. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2554 
 

1. ดาํเนินการจดัการประชุมผูป้กครอง
นกัเรียน ระดบัชั้น ปวช.1 มีผูป้กครอง
เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 730 คน 
 2.ดาํเนินการจดัการประชุมผูป้กครอง
นกัศึกษา ระดบัชั้น ปวส.1 มีผูป้กครอง
เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 302 คน 
3. ผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษารู้จกัและ
เขา้ใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการ
สอนของ    วิทยาลยัฯ  อยา่งถูกตอ้ง 
4. สามารถติดต่อและใชบ้ริการจาก
บุคลากรหรือหน่วยงานในวทิยาลยัฯ  
อยา่งถูกตอ้ง    

1 

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

- ไดด้าํเนินการจดัการประชุมผูป้กครอง
นกัเรียน ระดบัชั้น ปวช.2 มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม จาํนวน 329 คน 
- ไดด้าํเนินการจดัการประชุมผูป้กครอง
นกัเรียน ระดบัชั้น ปวช.3 มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม จาํนวน 243 คน 
- ไดด้าํเนินการจดัการประชุมผูป้กครอง
นกัศึกษา ระดบัชั้น ปวส.2 มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม จาํนวน 128 คน 
 

1 
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ตารางที ่36 กจิกรรม โครงการ แผนงาน หรืองาน และผลการปรับแผนปฏิบัติการ 
 

ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

 ปรับแผนปฏิบัติการ  คร้ังที ่1   
25 มกราคม 2554 

  

1. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพือ่ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนห้องปฏบัิติการคหกรรมศาสตร์ (531) 
 

- ไดจ้ดัซ้ือครุภณัฑโ์ตะ๊ปฏิบติังานสแตน- 
เลส ขนาด 1.50 x 0.80 x 0.80 เมตร          
และ  อ่างลา้งสแตนเลส ชนิด 2 หลุม  
ขนาด 0.80X2.32X0.80 เมตร แลว้เสร็จ    
ทั้ง 2 รายการ ไวป้ระจาํหอ้งปฏิบติัการ 
คหกรรม (531) 

3 

 ปรับแผนปฏิบัติการ  คร้ังที ่2 
วนัที ่30 พฤษภาคม 2554 

  

2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
พฒันาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
แผนกวชิาการโรงแรม 
และบริการ 

- ไดด้าํเนินการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
Lenovo M58P จาํนวน 4 เคร่ือง ๆ  ละ 
24,000 บาทเป็นเงิน 96,000บาทสาํหรับ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน แผนก
วิชาการโรงแรมและบริการทาํใหก้ารจดั 
การเรียนการสอนแผนกวิชาการโรงแรม 
และบริการมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3 

3. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
สําหรับห้องพกัครูแผนกวชิาการจัดการ
ธุรกจิท่องเทีย่ว 
 

- จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาํหรับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชา
ท่องเท่ียวจาํนวน 2 เคร่ือง ๆ  ละ 24,000 
บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 

3 

 ปรับแผนปฏิบัติการ  คร้ังที ่3 
วนัที ่1 สิงหาคม 2554 

  

4. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองทาํนํา้ร้อนไฟฟ้า 
(สปา) 

- ไดด้าํเนินการจดัซ้ือเคร่ืองทาํนํ้าร้อน       
ไฟฟ้า สาํหรับการใหบ้ริการสปา แผนก
วิชาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 

3 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

5. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับจดัเกบ็และประมวลผล
ขอ้มูลในงานการเงิน 
 

- จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพต์ามกาํหนดเวลา 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพมี์
ประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค ์

6 

6. โครงการพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสญัญาณ 
(Gigabit Switch) ท่ีหอ้งพกัครูแผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 5 อาคาร 6 
จาํนวน 1 ชุด 19,500 พร้อมติดตั้ง 
 - การเช่ือมต่อและการกระจายสญัญาณ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ 
100% 

6 

7. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพวิเตอร์สําหรับห้องปฏบัิติการ
คอมพวิเตอร์ 

- ซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมโตะ๊วาง จาํนวน 
45 ชุด การใชง้านและสภาพเคร่ืองรองรับ 
S/W ใหม่ๆ 

3 

8. โครงการห้องสมุด 3D(เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด) 
 

- สามารถใหบ้ริการยมื-คืน แก่
ผูใ้ชบ้ริการสะดวก รวดเร็วยิง่ข้ึน 
- เคร่ืองอ่านบาร์โคด้แบบตั้งโตะ๊ จาํนวน 
2 เคร่ือง ๆ ละ 13,300 บาท 
- มีการประมวลผลการใหบ้ริการยมื-คืน  
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

3 

9. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพือ่ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนห้องปฏบัิติการผ้า 2 แผนกผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย 
 

- จดัซ้ือจกัรเยบ็ผา้กระเป๋าห้ิว จาํนวน 5 
เคร่ือง ฝึกทกัษะนกัเรียนนกัศึกษา
แผนกวิชาผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

- นกัเรียนนกัศึกษามีครุภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้
กระเป๋าห้ิว ฝึกทกัษะไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการผา้ 2 ไดอ้ยา่ง     
มีประสิทธิภาพ 

3 
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ที ่
กจิกรรม/โครงการ 
แผนงาน/งาน 

ผลการปฏบัิต ิ
สอดคล้อง 
มาตรฐานที ่

10. 7. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กแผนกวชิาการบัญชี 
 

- จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 
ยีห่อ้ Hp Pavilion G4-1111TX ประจาํ 
แผนกวิชาการบญัชี  
- นกัเรียนนกัศึกษาแผนกวิชาการบญัชี
มีครุภณัฑก์ารศึกษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โนต้บุก๊เพื่อฝึกทกัษะไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- นกัเรียนนกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ
และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีได ้
- นกัเรียนนกัศึกษาเห็นความสาํคญัและ
ประโยชน์ของโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีใช้
ในการจดัทาํบญัชี 
- นกัเรียนนกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัจริงนอก
หอ้งเรียน 
- ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียน             
การสอนของแผนกวิชาการบญัชี  

3 

11. 8. โครงการจัดซ้ือแป้นบาสเกตบอล 
 

- ดาํเนินการจดัซ้ือแป้นบาสเกตบอล 
เพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมกีฬาของ
วิทยาลยั และกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษา  
- ทาํใหป้ระสิทธิภาพการจดัการเรียน
การสอนแผนกวิชาสามญัมีมากยิง่ข้ึน 

3 

 ปรับแผนปฏิบัติการ  คร้ังที ่4 
วนัที ่1 กนัยายน 2554 

  

12. 1. โครงการจัดซ้ือเก้าอีสํ้าหรับผู้บริหาร 
 

- จดัซ้ือเกา้อ้ีนัง่สาํหรับผูบ้ริหารในหอ้ง
ทาํงานของผูอ้าํนวยการวิทยาลยั จาํนวน    
1 ตวั 

6 
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ตอนที ่5 
การดาํเนินงานตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี 

 
การดําเนินงาน 
 การดาํเนินงานของสถานศึกษาสามารถแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. ดา้นความตระหนกั (Awareness) สถานศึกษาไดแ้สดงออกถึงความตระหนกัในเป้าหมาย 
หน้าท่ี และภาระงานของสถานศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินไปให้ประสบความสําเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ โดยประชุม
บุคลากรของสถานศึกษาทาํการศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มาตรฐานของ สอศ. มาตรฐานของ สมศ. 
และมาตรฐานสถานศึกษารางวลัพระราชทาน กฎหมาย ระเบียบ ทฤษฎี และองคค์วามรู้อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง จากนั้นออกคาํสั่ง และมอบหมายงาน วางแผนการทบทวน ตรวจสอบ  และประเมิน โดย
กาํหนดวนั เวลา หวัขอ้การดาํเนินงานอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างความเขา้ใจกบับุคลากรในสาขาวิชาทุก
คน ไดรั้บทราบ และร่วมกนัคิดระดมสมองในการกาํหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจะพฒันา
ตามเป้าหมาย ของมาตรฐานการอาชีวศึกษาอนัประกอบดว้ยมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 44 ตวับ่งช้ี ใหมี้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอนัจะส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้มีความ
เจริญ กา้วหน้า ตามเกณฑท่ี์ตอ้งการอย่างย ัง่ยืน รวมถึงการเตรียมการอาํนวยความสะดวก ในดา้น  
ต่าง ๆ ในการปฏิบติังานของบุคลากร และนกัเรียน นกัศึกษาทุก ๆ เร่ือง 

2. ดา้นวิธีดาํเนินการ  (Attempt)  บุคลากรของสาขาวิชาทุกคน ร่วมประชุมตามแผนงาน
โดยทาํการ ศึกษาคาํสั่ง กฎ ระเบียบ นโยบาย ฯลฯ เพื่อสร้างความเขา้ใจ และร่วมกนัคิดระดมสมอง
ในการกําหนดโครงการ กิจกรรม หรืองานท่ีจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาให้เกิดมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเกณฑ์ท่ีตอ้งการ โดยกาํหนดกิจกรรมในรูปของโครงการ 
โครงงาน หรืองาน สาขาวิชา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งนาํโครงการ โครงงาน หรืองาน ท่ีไดก้าํหนด
ไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปีไปดาํเนินการ ทาํการทบทวน ตรวจสอบการปฏิบติังาน และ
ประเมินผลเป็นระยะ ปรับแผนดาํเนินงาน (ใชท้ฤษฎี PDCA)ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
วางแผนใหไ้ดผ้ลเทียบเท่า หรือสูงกวา่เป้าหมายของสถานศึกษา 
 3. ดา้นผลการดาํเนินการ (Achievement) พบวา่บุคลากร นกัเรียน นกัศึกษาของสถานศึกษา 
ไดร่้วมกนัดาํเนินการปรับปรุง พฒันาการจดักิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี มากข้ึน มีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติักิจกรรมท่ีเนน้การมีส่วนร่วม มีการวดัผล 
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ประเมินผลตามสภาพจริง ไดจ้ดัทาํเคร่ืองมือวดัผล ประเมินผลท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพเพื่อใช้
ในการวดัผล ประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรม ปรากฏผลการประเมิน ดงัรายงานต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที ่1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี  

ความตระหนัก 
- แต่งตั้ งหัวหน้าแผนกวิชา และครูท่ีปรึกษาเพ่ือรับผิดชอบดูแลผู ้เ รียนให้ผู ้เ รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑก์ารพน้สภาพ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ดว้ยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  

ความพยายาม 
- สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และเนน้การปฏิบติัจริง  
- จดัหลกัสูตร 3 ช่องทางใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน  
- จดักิจกรรมเสริมทกัษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศกัยภาพผูเ้รียน  
- จดักิจกรรมสอนซ่อมเสริม  
- สอนรายวิชาปรับพื้นฐานใหผู้เ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
- จดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพระดบัหน่วย  
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

ตารางที ่37 ผู้เรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ทีก่าํหนดตามช้ันปี 
 

ระดบัช้ัน จํานวนผู้เรียนทั้งหมด 
ผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์ทีก่าํหนด 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปวช. 1 814 631 77.51 
ปวช. 2 578 517 89.44 
ปวช. 3 535 498 93.08 
รวมระดบัช้ัน ปวช. 1,927 1,646 85.41 
ปวส. 1 374 299 79.94 
ปวส. 2 405 377 93.08 
รวมระดบัช้ัน ปวส. 779 676 86.77 

รวมทั้ง 2 ระดับ 2,706 2,322 85.80 
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จากตารางพบวา่  ร้อยละของผูเ้รียนวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี เฉล่ียรวมทั้งระดบั ปวช. และ ปวส. เท่ากบั ร้อยละ 85.80 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี  
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  
ร้อยละของผูเ้รียน ทั้งหมดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑก์ารพน้สภาพ 
   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

 
ตัวบ่งช้ีที ่2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทาํการเทียบโอน
ความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ 

ความพยายาม 
- การจดัแผนการเรียนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม  
- การจดัการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและเนน้การปฏิบติัจริง สอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของผูเ้รียน  

- จดักิจกรรมเสริมทกัษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศกัยภาพผูเ้รียน  
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่38 ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ด้รับการเทยีบโอนผลการเรียนรู้ 
 

ที ่ ระดับหลกัสูตรเทยีบโอน 
จํานวนผู้ยืน่คาํร้อง 

ขอเทยีบโอนฯ ทั้งหมด 

ผู้เรียนทีผ่่านการเทยีบโอน 
ผลการเรียนรู้ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ - - - 
2 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง - - - 
 รวม - - - 
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จากตารางพบว่า  ไม่มีผูย้ืน่คาํร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
สรุปผลการประเมิน - 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิเทียบกบัผูย้ืน่คาํร้อง 
   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยุกตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้
 แกปั้ญหาในการปฏิบติังานวิชาชีพอยา่งเป็นระบบ 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีส่งเสริม กาํกบั ดูแลผูเ้รียนในการจดัทาํผลงาน นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์และงานวิจยั ฯลฯ 

ความพยายาม 
- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการดาํเนินงานโครงงาน โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ 
- ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงการคิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะในการทาํงานและ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  

- จดัทาํแผนการสอนวิชาชีพท่ีเนน้การบูรณาการหลกัการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
- จดัการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และเนน้การปฏิบติัจริง 
- จดัแผนการเรียนเป็นโครงการ เป็นช้ินงาน  
- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการจดัทาํนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์และงานวิจยั ฯลฯ 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
 
ตารางที ่39 ผู้เรียนทีส่ามารถประยุกต์หลกัการทางวทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาฯ 

 

ที ่ ประเภทวชิา/สาขาวชิา จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้มีความสามารถฯ ร้อยละ 
1 การบญัชี 628 628 100.00 
2 การขาย/การตลาด 220 190 86.36 
3 การเลขานุการ 153 145 94.77 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 353 344 97.45 
5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 29 29 100.00 
 รวมประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 1,383 1,336 96.60 
6 ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้ 

และเคร่ืองแต่งกาย 
96 96 100.00 

7 อาหารและโภชนาการ 352 348 98.86 
8 คหกรรมการผลิต/การบริหารงาน 

คหกรรมศาสตร์ 

96 72 75.00 

 รวมประเภทวชิาคหกรรม 544 516 94.85 
9 วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 126 120 100.00 

10 การออกแบบ 83 83 100.00 
11 เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 146 116 84.93 

 รวมประเภทวชิาศิลปกรรม 355 325 91.54 
12 การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 166 116 100.00 
13 การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 226 209 92.47 

 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 392 375 95.66 
 รวม 2,670 2,552 95.58 

 
จากตารางพบว่า   ร้อยละของผูเ้รียนวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายท่ีมีความสามารถประยกุต ์

หลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานอาชีพ อย่างเป็น
ระบบเฉล่ียรวมทั้งระดบั ปวช. และ ปวส. คิดเป็น ร้อยละ 95.58 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
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เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  
 ร้อยละของผูเ้รียน ทั้งหมดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑก์ารพน้สภาพ 

   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

 
ตัวบ่งช้ีที ่4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ

สนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
ความตระหนัก 

- แต่งตั้งคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน 
และการสนทนา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม ตามหลกัสูตรในแต่ละประเภทวิชา 

ความพยายาม 
- ส่งเสริมให้จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะในการคิด ฟัง พดู อ่าน 
เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

- จดักิจกรรมประกวดทกัษะในการพดู เขียน และการแสดง 
- จดัตั้งชมรมภาษาต่างประเทศ 
- จดัทาํโครงการจดัหาครูต่างประเทศสอนภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
 
ตารางที ่40 ผู้เรียนทีมี่ทกัษะการใช้ภาษาส่ือสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน 

และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
 

ระดบัช้ัน 
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ปวช. 1 813 658 80.93 662 81.42 239 218 91.21 84.52 
ปวช. 2 560 - - 509 90.89 77 72 95.50 92.19 
ปวช. 3 462 - - 412 91.12 - - - 91.12 
รวมระดบั ปวช. 1,835 658 80.93 1,592 86.75 316 290 91.77 86.48 
ปวส. 1 372 106 91.37 329 88.44 176 161 91.07 90.43 
ปวส. 2 394 - - 377 95.44 54 52 96.29 95.87 
รวมระดบั ปวส. 767 106 91.37 706 92.05 230 213 92.61 92.01 

รวมทั้ง 2 ระดบั 2,602 764 82.23 2,298 88.31 546 503 92.12 87.55 

 
จากตารางพบว่า   ร้อยละของผูเ้รียนวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายท่ีมีความรู้ และทกัษะใน

การใช้ภาษาส่ือสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้ งภาษาไทย และภาษา 
ต่างประเทศ รวมทั้งระดบั ปวช. และ ปวส. คิดเฉล่ียเป็น ร้อยละ 87.55  

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี  
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด ท่ีมีทกัษะดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 
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ตัวบ่งช้ีที ่5  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีจาํเป็นในการศึกษา
คน้ควา้ และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีพฒันาเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ อยา่งต่อเน่ือง  
- ส่งครูผูส้อนฝึกอบรมเทคโนโลยใีนการปฏิบติังานวิชาชีพ เช่น การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางวิชาชีพ ฯลฯ 

ความพยายาม 
- ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนจดัการเรียนการสอนในระบบ e-learning 
- โครงการฝึกอบรมใหค้รูผูส้อนจดัทาํ Web ส่วนตวั  
- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนส่งงาน ผา่นระบบ e-mail 
- โครงการพฒันาศูนยว์ิทยบริการใหเ้ป็น e-library 
- โครงการพฒันาศูนยส์ารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

ตารางที ่41 ผู้เรียนทีมี่ความสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยทีีจํ่าเป็น 
ในการศึกษา ค้นคว้า และปฏบัิติงานวชิาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน 

ผู้เรียนทั้งหมด 

ผู้เรียนทีมี่ความสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลย ี
ในการศึกษาค้นคว้า และปฏบัิติงานวชิาชีพ เช่น อนิเทอร์เน็ต 
การเขียนแบบด้วยคอมพวิเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปฯลฯ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปวช. 1 804 347 92.41 

ปวช. 2 584 571 97.77 

ปวช. 3 537 519 96.64 

รวมระดับ ปวช. 1,925 1,833 95.22 

ปวส. 1 366 349 95.35 

ปวส. 2 383 376 98.17 

รวมระดับ ปวส. 749 725 96.79 

รวมทั้ง 2 ระดับ 2,674 2,558 95.66 
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จากตารางพบว่า   ร้อยละของผูเ้รียนวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายท่ีมีความรู้ และทกัษะใน
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการศึกษา คน้ควา้ และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมระดบั 
ปวช. และ ปวส. คิดเป็น ร้อยละ 95.66 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี  
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด ท่ีสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้ และ
เทคโนโลยใีนการปฏิบติังานวิชาชีพ 

   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

 
ตัวบ่งช้ีที ่6 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี
 เหมาะสม และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

ความตระหนัก 

- ตั้งชมรม และแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรมเพ่ือทาํหน้าท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน หรือ
สมาชิกของชมรม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม เช่น ความรับผดิชอบ ความมี
วินยั ความซ่ือสัตยค์วามเมตตากรุณา ความขยนั อดทน การประหยดั และออม การ
หลีกเล่ียงอบายมุข และส่ิงเสพติด เป็นตน้การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี ฯลฯ 

ความพยายาม 
- ส่งเสริมใหช้มรมต่าง ๆ ไดด้าํเนินงานตามเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ 
- กาํหนดใหมี้การประเมินเจตคติ คุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียนในทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน 
- กาํหนดใหมี้กิจกรรมผูเ้รียนพบครูท่ีปรึกษาเป็นประจาํอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง 
- จดักิจกรรมลูกเสือใหแ้ก่ผูเ้รียนในระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 1 ทุกปีการศึกษา 
- จดัทาํโครงการส่งเสริมสุขภาพทุกปีการศึกษา 
- จดัทาํโครงการกีฬาสี และนนัทนาการทุกปีการศึกษา 
- จดัทาํโครงการพฒันาจิตทุกปีการศึกษา 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่42 ผู้เรียนทีมี่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่งีามในวชิาชีพ  
มีบุคลกิภาพทีเ่หมาะสม และมีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี 

 

ระดับช้ัน 
จํานวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

ผู้เรียนทีมี่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่งีามในวชิาชีพ 
มีบุคลกิภาพทีเ่หมาะสม และมีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปวช. 1 804 753 93.65 
ปวช. 2 584 569 97.43 
ปวช. 3 537 518 96.46 
รวมระดับ ปวช. 1,925 1,841 95.64 
ปวส. 1 366 348 95.08 
ปวส. 2 383 375 97.91 
รวมระดับ ปวส. 749 723 96.53 

รวมทั้ง 2 ระดับ 2,674 2,564 95.89 
 

จากตารางพบว่า   ร้อยละของผูเ้รียนวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมรวมระดบั ปวช. และ 
ปวส. คิดเฉล่ียเป็น ร้อยละ 95.89 

สรุปผลการประเมนิ อยู่ในระดับดี  
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม ในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 
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ตัวบ่งช้ีที่  7 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา
 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ   

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งครูท่ีปรึกษาเพื่อดูแลผูเ้รียนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผา่นเกณฑต์ามท่ีกาํหนด 

ความพยายาม 
- ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 
- กาํหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 
- จดักิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
ตารางที ่43 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา (2.00) 

ที ่ สาขาวชิา/ประเภทวชิา 
จํานวนผู้เรียน 

แรกเข้าทั้งหมด 

จํานวนผู้เรียน 

ทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

1 บญัชี 126 87 69.50 
2 การขาย 77 44 57.14 
3 การเลขานุการ 37 28 75.68 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 92 66 71.74 
 รวมประเภทวชิาพาณิชยการ 332 225 67.77 

5 ตดัเยบ็เส้ือผา้ 25 18 69.23 
6 อาหาร และโภชนาการ 82 56 68.29 
7 คหกรรมการผลิต 37 15 40.54 
 รวมประเภทวชิาคหกรรม 145 89 61.38 

8 วจิิตรศิลป์ 39 23 58.97 
9 การออกแบบ 41 21 51.22 
10 เทคโนโลยศิีลปกรรม 38 25 65.79 

 รวมประเภทวชิาศิลปกรรม 118 69 58.47 
11 การโรงแรม 44 27 61.35 
12 การท่องเท่ียว 81 49 50.49 
 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 125 76 60.80 
 รวมทั้งส้ิน 720 459 63.75 
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จากตารางพบว่า   ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ            
ปีการศึกษา 2553 ระดบั ปวช. 3 คิดเป็น ร้อยละ 63.75  

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาทั้ งหมดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา 

   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

 
ตัวบ่งช้ีที ่ 8  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา
 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งครูท่ีปรึกษาเพื่อดูแลผูเ้รียนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผา่นเกณฑต์ามท่ีกาํหนด 

ความพยายาม 
- ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 
- กาํหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 
- จดักิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
ตารางที ่44 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา (2.00) 

ที ่ สาขาวชิา/ประเภทวชิา 
จํานวนผู้เรียน 

แรกเข้าทั้งหมด 

จํานวนผู้เรียน 

ทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

1 การบญัชี 123 99 80.48 
2 การตลาด 38 32 84.24 
3 เลขานุการ 37 32 86.48 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64 41 64.06 
5 การจดัการธุรกิจคา้ปลีก (ทวิภาคี) 13 8 61.53 
6 เทคโนโลยสีารสนเทศ 20 14 70.00 
 รวมประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 295 226 76.61 
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ตารางที ่44 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา (2.00) (ต่อ) 
 

ที ่ สาขาวชิา/ประเภทวชิา 
จํานวนผู้เรียน 
แรกเข้าทั้งหมด 

จํานวนผู้เรียน 
ทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

7 เทคโนโลยผีา้ และเคร่ืองแต่งกาย 14 15 88.23 
8 อาหาร และโภชนาการ 44 25 56.81 
9 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 9 8 88.88 
 รวมประเภทวชิาคหกรรม 70 48 68.57 

10 จิตรกรรม 14 11 78.57 
11 คอมพิวเตอร์กราฟิค 19 12 63.15 

 รวมประเภทวชิาศิลปกรรม 33 23 69.69 
12 การโรงแรม และบริการ 27 24 88.88 
13 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 34 28 82.35 
14 การโรงแรมและบริการ (ทวภิาคี) 5 5 100.00 

 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 66 57 86.36 
 รวมทั้งส้ิน 464 354 76.29 

 
จากตารางพบว่า  ร้อยละ ของผูส้าํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง            

ปีการศึกษา 2553 ระดบั ปวส. คิดเป็น ร้อยละ 76.29 
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาทั้ งหมดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา 

   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 
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ตัวบ่งช้ีที่  9  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีผ่านการประเมิน
 มาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
ความพยายาม 
- กาํหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 
- การจดัการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพในสถานศึกษา 
- การจดัทาํมาตรฐานในการจดัสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาบนั 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
ตารางที ่45 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 

ที ่ สาขาวชิา/ประเภทวชิา จํานวนผู้เข้าสอบฯ 
จํานวน 

ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ 

ร้อยละของ 

ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ 

1 บญัชี 87 87 100.00 
2 การขาย 44 44 100.00 
3 การเลขานุการ 28 28 100.00 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 66 66 100.00 
 รวมประเภทวชิาพาณิชยการ 225 225 100.00 

5 ตดัเยบ็เส้ือผา้ 18 18 100.00 
6 อาหาร และโภชนาการ 56 56 100.00 
7 คหกรรมการผลิต 15 15 100.00 
 รวมประเภทวชิาคหกรรม 89 89 100.00 

8 วจิิตรศิลป์ 23 23 100.00 
9 การออกแบบ 21 21 100.00 
10 เทคโนโลยศิีลปกรรม 25 25 100.00 

 รวมประเภทวชิาศิลปกรรม 69 69 100.00 
11 การโรงแรม 27 27 100.00 
12 การท่องเท่ียว 49 49 100.00 
 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 76 76 100.00 
 รวมทั้งส้ิน 459 459 100.00 
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จากตารางพบว่า   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสาํเร็จการศึกษา ระดบั ปวช. 3 เขา้สอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จาํนวน 459 คน สามารถสอบผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาํนวน 459 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมด ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

 
ตัวบ่งช้ีที่  10  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีผ่านการ
 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
ความพยายาม 
- กาํหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 
- การจดัการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพในสถานศึกษา 
- การจดัทาํมาตรฐานในการจดัสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาบนั 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
ตารางที ่46 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 

ที ่ สาขาวชิา/ประเภทวชิา จํานวนผู้เข้าสอบฯ 
จํานวน 

ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ 

ร้อยละของ 

ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ 

1 การบญัชี 99 99 100.00 
2 การตลาด 32 32 100.00 
3 เลขานุการ 32 32 100.00 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 41 100.00 
5 การจดัการธุรกิจคา้ปลีก (ทวิภาคี) 8 8 100.00 
6 เทคโนโลยสีารสนเทศ 14 14 100.00 
 รวมประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 226 226 100.00 
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ตารางที ่46 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ต่อ) 
 

ที ่ สาขาวชิา/ประเภทวชิา จํานวนผู้เข้าสอบฯ 
จํานวน 

ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ 

ร้อยละของ 

ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ 

7 เทคโนโลยผีา้ และเคร่ืองแต่งกาย 15 15 100.00 
8 อาหาร และโภชนาการ 25 25 100.00 
9 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 8 8 100.00 
 รวมประเภทวชิาคหกรรม 48 48 100.00 

10 จิตรกรรม 11 11 100.00 
11 คอมพิวเตอร์กราฟิค 12 12 100.00 

 รวมประเภทวชิาศิลปกรรม 23 23 100.00 
12 การโรงแรม และบริการ 29 29 100.00 
13 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 28 28 100.00 

 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 57 57 100.00 
 รวมทั้งส้ิน 354 354 100.00 

 
จากตารางพบว่า   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสาํเร็จการศึกษา ระดบั ปวส. 2 เขา้สอบประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ จาํนวน 354 คน สามารถสอบผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาํนวน 354 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00  

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมด ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  74 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   60 -74 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 
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ตัวบ่งช้ีที่  11  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
 และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งกรรมการดาํเนินงานดา้นทวิภาคีของสถานศึกษา 
ความพยายาม 
- กาํหนดใหมี้การจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
- การจดัโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา 
- การจดัทาํโครงการ “ศูนยก์าํลงัคนอาชีวศึกษา” 
- โครงการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษา 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

ตารางที ่47 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทีไ่ด้งานทาํในสถานประกอบการ 
ประกอบอาชีพอสิระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ที ่
ระดบั ปวช. 
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ศึก

ษา
 

  ไ
ดง้
าน

ทาํ
 

  ป
ระ
กอ

บอ
าชี
พอิ

สร
ะ 

ศึก
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1 การบญัชี 98 6 0 90 0 2 98 6.12 00.00 91.84 00.00 2.04 100.00 
2 การขาย 50 5 2 40 2 1 50 10.00 4.00 80.00 4.00 2.00 100.00 
3 การเลขานุการ 27 3 0 22 1 1 27 11.11 00.00 81.49 3.70 3.70 100.00 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61 4 3 50 0 4 61 6.36 4.92 81.96 00.00 6.56 100.00 
5 ตดัเยบ็เส้ือผา้ 23 8 0 15 0 0 23 34.78 00.00 65.22 00.00 00.00 100.00 
6 อาหาร และโภชนาการ 63 23 2 32 5 1 63 36.51 3.17 50.79 7.94 1.59 100.00 
7 คหกรรมการผลิต 15 0 0 11 1 3 15 00.00 00.00 73.33 6.67 20.00 100.00 
8 วจิิตรศิลป์ 16 3 0 13 0 0 16 18.75 00.00 81.25 00.00 00.00 100.00 
9 การออกแบบ 24 5 1 17 0 1 24 20.83 4.17 70.83 00.00 4.17 100.00 

10 เทคโนโลยศิีลปกรรม 26 4 1 18 0 3 26 15.38 3.85 69.23 00.00 11.54 100.00 
11 การโรงแรม 33 1 1 27 2 2 33 3.03 3.03 81.82 6.06 6.06 100.00 
12 การท่องเท่ียว 56 7 0 42 4 3 56 12.50 00.00 75.00 7.14 5.36 100.00 

 รวมทั้งส้ิน 492 69 10 377 15 21 492 14.02 2.03 76.63 3.05 4.27 100.00 
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จากตารางพบว่า   ผูเ้รียนท่ีสาํเร็จการศึกษา ระดบั ปวช. 3 จาํนวน 492 คน สามารถติดตาม
ได ้471 คน ผูไ้ดง้านทาํ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ มีจาํนวน 456 คน คิดเป็นร้อยละ 92.68 

 
ตารางที ่48 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทีไ่ด้งานทาํในสถานประกอบการ 

ประกอบอาชีพอสิระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

ที ่
ระดบั ปวส. 
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1 การบญัชี 123 10 2 96 15 0 123 8.13 1.63 78.05 12.19 00.00 100.00 
2 การตลาด 40 3 2 28 7 0 40 7.50 5.00 70.00 17.50 00.00 100.00 
3 การเลขานุการ 34 0 2 19 13 0 34 00.00 5.88 55.88 38.24 00.00 100.00 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 3 1 45 1 1 51 5.88 1.96 88.24 1.96 1.96 100.00 
5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 19 1 2 16 0 0 19 5.26 10.53 84.21 00.00 00.00 100.00 
6 เทคโนโลยผีา้ และเคร่ืองแต่งกาย 11 1 0 6 4 0 11 9.09 00.00 54.55 36.36 00.00 100.00 
7 อาหาร และโภชนาการ 38 6 2 14 16 0 38 15.79 5.26 36.84 42.11 00.00 100.00 
8 บริหารคหกรรมศาสตร์ 13 8 0 5 0 0 13 61.54 00.00 38.46 00.00 00.00 100.00 
9 จิตรกรรม 16 2 1 2 11 0 16 12.50 6.25 12.50 68.75 00.00 100.00 

10 คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 12 0 1 11 0 0 12 00.00 8.33 91.67 00.00 00.00 100.00 
11 การโรงแรมและบริการ 37 3 0 28 6 0 37 8.11 00.00 75.67 16.22 00.00 100.00 
12 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 30 0 0 30 0 0 30 00.00 00.00 100.00 00.00 00.00 100.00 
13 ธุรกิจคา้ปลีก (ทวภิาคี) 6 0 1 4 1 0 6 00.00 16.67 66.67 16.66 00.00 100.00 
 รวมทั้งส้ิน 430 37 14 304 74 1 430 8.60 3.26 70.70 17.21 0.23 100.00 

 
จากตารางพบว่า   ผูเ้รียนท่ีสาํเร็จการศึกษา ระดบั ปวส. 2 จาํนวน 430 คน สามารถติดตาม

ได ้429 คน ผูไ้ดง้านทาํ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ มีจาํนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 82.75 
รวมผูเ้รียนท่ีสาํเร็จการศึกษา ระดบั ปวช. 3 และ ปวส. 2 จาํนวน 922 คน ผูท่ี้ไดง้านทาํ 

ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ มีจาํนวนรวม 811  คน คิดเป็นร้อยละ 87.96 
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สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา ท่ีไดง้านทาํในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี 

   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  59 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   50 -59 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  50 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
 ผูส้าํเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งกรรมการดาํเนินงานดา้นงานวิจยั พฒันา ฯ ของสถานศึกษา เพื่อศึกษาในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รวมถึงเร่ืองความพึงพอใจใน
คุณภาพของผูเ้รียนท่ีสถานศึกษาไดผ้ลิตออกไปใหก้บัสถานประกอบการ 

ความพยายาม 
- จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ฝึกทกัษะวิชาชีพ 
- จดักิจกรรมสัมมนาร่วมกบัสถานประกอบการในหัวขอ้ “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการตอ้งการ” 

- การจดัทาํโครงการ “ศูนยก์าํลงัคนอาชีวศึกษา” 
- โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคก่์อนเขา้สู่สถานประกอบการ 
- การจดัการนิเทศนกัเรียน นกัศึกษาฝึกงานเป็นประจาํทุกปีการศึกษา 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่49 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ 
ทีมี่ต่อคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา 

 

ที ่ หัวข้อการประเมนิ เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ สําดบัความพงึพอใจ 

1 ความเสียสละ 4.42 7 

2 การตรงต่อเวลา 4.25 10 

3 ความขยนั อดทน 4.58 4 

4 ความซ่ือสัตย ์สุจริต 4.67 2 

5 การมีมนุษยสัมพนัธ์ 4.62 3 

6 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 4.23 11 

7 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ 4.23 11 

8 ความรู้ ความสามารถพิเศษ 4.27 9 

9 การละเวน้ส่ิงเสพติด และการพนนั 4.67 2 

10 ความรับผดิชอบ และมีระเบียบ วินยั 4.47 5 

11 การมีสัมมาคารวะ  อ่อนนอ้ม ถ่อมตน 4.70 1 

12 ความรู้ ความสามารถ ในงานอาชีพท่ีปฏิบติั 4.41 8 

13 รวมทุกคุณลกัษณะ 4.46 6 

ค่าเฉลีย่ 4.46 มาก 

 
จากตารางพบว่า   ระดบัความพึงพอใจในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ของผูส้าํเร็จการศึกษา 

เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (4.46) 
สรุปผลการประเมิน  อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 
   ระดับด ี    4.00 – 5.00 
   ระดับพอใช้    3.50 - 3.99 
   ระดับปรับปรุง    1.00 – 3.49 
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ตัวบ่งช้ีที ่13 ร้อยละของผูเ้รียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
ความตระหนัก 

- แต่งตั้งกรรมการดาํเนินงานดา้นการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบ
อาชีพ ตามแผนธุรกิจ และสามารถมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

ความพยายาม 
- จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ 
- การจดัทาํโครงการส่งเสริการประกอบอาชีพของผูเ้รียน 
- การจดัการนิเทศการฝึกประกอบอาชีพใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

ตารางที ่50 ผู้เรียนทีมี่ความสามารถวางแผนธุรกจิ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน 
 

ที ่ ประเภทวชิา/สาขาวชิา จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้ที่มคีวามสามารถฯ ร้อยละ 
1 การบญัชี 919 553 60.17 
2 การขาย/การตลาด 241 241 100.00 
3 การเลขานุการ 156 156 100.00 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 333 231 69.37 
5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 30 24 80.00 
 รวมประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 1,679 1,205 71.77 
6 ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 96 58 60.42 
7 อาหารและโภชนาการ 352 331 94.03 
8 คหกรรมการผลิต/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 96 54 56.25 
 รวมประเภทวชิาคหกรรม 544 443 81.43 
9 วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 135 7 5.19 

10 การออกแบบ 83 62 74.70 
11 เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 111 4 3.60 
 รวมประเภทวชิาศิลปกรรม 329 73 22.19 

12 การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 176 53 30.11 
13 การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 229 88 38.43 
 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 405 141 34.81 
 รวม 2,957 1,862 62.97 
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จากตารางพบว่า  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ 
และมีรายไดร้ะหวา่งเรียน เฉล่ียรวมทั้งระดบั ปวช. และ ปวส. คิดเป็น ร้อยละ 62.97 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดร้ะหว่าง
เรียน 

   ระดับด ี    มากกวา่ร้อยละ  60 
   ระดับพอใช้    ร้อยละ   50 -60 
   ระดับปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ  50 
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ตารางที ่51 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่1 ผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 
 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ร้อยละของผูเ้รียน 

ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนตามเกณฑ์
ท่ีกาํหนดตามชั้นปี 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 74 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนตามเกณฑ ์
ท่ีกาํหนดตามชั้นปี 
คิดเป็นร้อยละ 85.80 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี
ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 1 

2. ร้อยละของผูเ้รียน 

ท่ีไดรั้บการเทียบโอน 
ผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ไม่มีผูย้ืน่คาํร้อง 
ขอเทียบโอน 

ผลการเรียนรู้ 

  เอกสาร 

หมายเลข 2 

3. ร้อยละของผูเ้รียน 

ท่ีสามารถประยกุต์
หลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์มาใชแ้กไ้ข
ปัญหาในการ
ปฏิบติังานอาชีพ 

อยา่งเป็นระบบ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุต์
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์มาใช ้
แกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังานอาชีพ 

อยา่งเป็นระบบ 
คิดเป็นร้อยละ 95.58 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 3 
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ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. ร้อยละของผูเ้รียน 

ท่ีมีทกัษะการใชภ้าษา
ส่ือสาร ดา้นการฟัง 
การอ่าน การเขียน  

และการสนทนา  
ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการใช้
ภาษาส่ือสาร ดา้นการฟัง 
การอ่าน การเขียน และ
การสนทนา ทั้ง
ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 87.55 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 4 

5. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถใชค้วามรู้ 
และเทคโนโลยท่ีีจาํเป็น
ในการศึกษา คน้ควา้ 
และปฏิบติังานวิชาชีพ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 74 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใช้
ความรู้ และเทคโนโลย ี
ท่ีจาํเป็นในการศึกษา  
คน้ควา้ และปฏิบติังาน 
วชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ 95.66 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 5 

6. ร้อยละของผูเ้รียน 

ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามใน 
วชิาชีพ มีบุคลิกภาพ 
ท่ีเหมาะสม และมี 

มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ 
ท่ีเหมาะสม และมี 

มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
คิดเป็นร้อยละ 95.89 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 6 
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ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

7. ร้อยละของผูส้าํเร็จ
การศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ ์

การสาํเร็จการศึกษา 

ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 74 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑก์ารสาํเร็จ
การศึกษา 2.00 
คิดเป็นร้อยละ 63.75 
ผ่านเกณฑ์ระดบัพอใช้ 

ไม่ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 7 

8. ร้อยละของผูส้าํเร็จ
การศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนตามเกณฑ ์

การสาํเร็จการศึกษา 

ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 74 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑก์ารสาํเร็จ
การศึกษา 2.00 
คิดเป็นร้อยละ 76.29 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 8 

9. ร้อยละของผูส้าํเร็จ
การศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั 
ปวช. 3 ท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 9 

10. ร้อยละของผูส้าํเร็จ
การศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง ท่ีผา่นการ
ประเมินมาตรฐาน
วชิาชีพ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-74 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั 
ปวส. 2 ท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 10 
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ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

11. ร้อยละของผูส้าํเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านทาํ
ในสถานประกอบการ/

ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน  
1 ปี 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 59 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 50-59 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้าน
ทาํในสถานประกอบการ/

ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 87.96 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 11 

12. ระดบัความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ท่ีมีต่อคุณลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงคข์อง 

ผูส้าํเร็จการศึกษา 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัมาก 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี
4.00-5.00 
-ระดบัพอใช้ 
3.50-3.99 
-ระดบัปรับปรุง 
1.00-3.49 

ระดบัความพึงพอใจ 
ของสถานประกอบการ 
ท่ีมีต่อคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคข์อง
ผูส้าํเร็จการศึกษา 
อยูใ่นระดบัมาก (4.46)  

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

 

 

 

13. ร้อยละของผูเ้รียน
สามารถวางแผนธุรกิจ 
ประกอบอาชีพ และมี
รายไดร้ะหวา่งเรียน 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 60 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 50-60 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ี
สามารถวางแผนธุรกิจ 
ประกอบอาชีพตาม 

แผนธุรกิจ และมีรายได้
ระหวา่งเรียนคิดเป็น 

ร้อยละ 62.97 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 13 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที ่1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับดี มีจํานวน 11 ตัวบ่งช้ี คอื ตัวบ่งช้ีที ่1 ตัวบ่งช้ีที ่3-6 และตัวบ่งช้ีที ่8-13 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับพอใช้ มีจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คอืตัวบ่งช้ีที ่7  
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับปรับปรุงไม่มี 
ตัวบ่งช้ีที ่2 “การขอเทยีบโอนผลการเรียนรู้” ไม่มีผู้เรียนขอเทยีบโอนฯ 
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มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 14  ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

ความตระหนัก 
- แต่งตั้งกรรมการดาํเนินงานดา้นการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะระดบัสถาบนั และ
ระดบัชาติ 

- ประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร แผนการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
ความพยายาม 
- การจดัทาํโครงการลงนามความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 
- โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- โครงการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่52 หลกัสูตรสมรรถนะทีมี่คุณภาพ 

 
ข้อ รายการประเมนิ มี ไม่มี ร้อยละ 
1 มีขอ้มูลความตอ้งการของตลาดแรงงาน   25 
2 มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือแผนการเรียน   25 
3 มีรายงานการประเมินหลกัสูตร หรือรายวชิา หรือแผนการเรียน   25 
4 มีรายงานการนาํผลการประเมินไปใชพ้ฒันา   25 

รวม 4  100 
 

สรุป 
1. รายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในสาขาวิชา มีจาํนวน 745 รายวิชา 
2. มีขอ้มูลความตอ้งการของตลาดแรงงาน จาํนวน 13 สาขา 
3. มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือแผนการเรียน จาํนวน 2 หลกัสูตร/รายวิชา 
4. มีรายงานการประเมินหลกัสูตร หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน จาํนวน 2 หลกัสูตร/แผน 
5. มีรายงานการนาํผลการประเมินไปใชพ้ฒันา จาํนวน 2 หลกัสูตร/แผน 

จากตารางพบว่า  มีรายวิชาท่ีมีผลการพฒันาตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพร้อยละ 
100 หรือปฏิบติัตามตวับ่งช้ีครบทั้ง 4 ขอ้  

สรุปผลการประเมิน  อยู่ในระดับดี 
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เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  
 มีรายวิชาท่ีมีผลการพฒันา ตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมีคุณภาพ (โดยพิจารณาจาก ขอ้ 
1-4)  

   ระดับด ี   มากกวา่ร้อยละ 75 หรือปฏิบติัครบทั้ง 4 ขอ้ 
   ระดับพอใช้   ร้อยละ 60-75 หรือปฏิบติัเพียง 2-3 ขอ้ 

ระดับปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 หรือปฏิบติัเพียงขอ้เดียว 
 
ตัวบ่งช้ีที ่15  ร้อยละของแผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ความตระหนัก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทุกภาคเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศการสอน ทุกภาคเรียน 
ความพยายาม 
- การส่งเสริมใหผู้ส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ แบบบูรณาการ 
- จดัการฝึกอบรมการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ แบบบูรณาการ 
- โครงการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง 
- การนาํผลการประเมินมาพฒันาการจดัทาํแผนจดัการเรียนรู้ 
- โครงการทศันศึกษานอกสถานท่ี 
- การจดัการสอนเป็นทีม 
- การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ แบบเรียนเป็นโครงงาน โครงการ หรือช้ินงาน 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่53 ร้อยละของแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

ที ่ ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จํานวนรายวชิา 
ทีเ่ปิดสอน 

จํานวน 

แผนการเรียนรู้ 
ร้อยละ 

1 การบญัชี 52 52 100.00 
2 การขาย/การตลาด 51 51 100.00 
3 การเลขานุการ 54 54 100.00 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 54 100.00 
5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 23 27 100.00 
 รวมประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 234 234 100.00 
6 ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้ 

และเคร่ืองแต่งกาย 
57 57 100.00 

7 อาหารและโภชนาการ 58 58 100.00 
8 คหกรรมการผลิต/การบริหารงาน 

คหกรรมศาสตร์ 

57 57 100.00 

 รวมประเภทวชิาคหกรรม 172 172 100.00 
9 วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 53 53 00.00 

10 การออกแบบ 33 33 00.00 
11 เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 48 48 00.00 

 รวมประเภทวชิาศิลปกรรม 134 134 100.00 
12 การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 71 71 00.00 
13 การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 63 63 00.00 

 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 134 134 100.00 
14 รวมสาขาวชิาสามญัสัมพนัธ์ 71 71 100.00 

 รวม 745 745 100.00 

 
จากตารางพบว่า   จาํนวนรายวิชาท่ีสอนทั้งหมดเท่ากบั 745 รายวิชา จาํนวนแผนการเรียนรู้

แบบบูรณาการอยา่งมีคุณภาพ เท่ากบั 745 แผน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
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เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  
 ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการอยา่งมีคุณภาพ 
 ระดับดี  มากกวา่ร้อยละ 75 
 ระดับพอใช้  ร้อยละ 60-75 
 ระดับปรับปรุง  ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 
 
ตัวบ่งช้ีที ่16  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อผูส้อน ทุกภาคเรียน 
ความพยายาม 
- จดัการฝึกอบรมเร่ือง หลกัการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
- จดัการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง และใชส่ื้อการสอน 
- จดัการฝึกอบรมการวดั และประเมินผลตามสภาพจริง 
- การสนบัสนุนผูส้อนไปอบรม พฒันาดา้นความรู้ ในวิชาชีพท่ีสอน 
- โครงการอบรมในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทกัษะการพดู การบรรยาย 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
ตารางที ่54 ระดับความพงึพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 

 
จํานวนผู้เรียน จํานวนครู เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ 

2,706 87 4.37 
 
จากตารางพบว่า   จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมดเท่ากบั 2,706 คน จาํนวนครูผูส้อน เท่ากบั 87 คน 

เฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.37 
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 
 ระดับดี  4.00-5.00 
 ระดับพอใช้  3.50-3.99 
 ระดับปรับปรุง  1.00-3.49 
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ตัวบ่งช้ีที่ 17  ร้อยละของงบประมาณท่ีสาขาวิชาจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจดัการเรียน     
 การสอนอยา่งเหมาะสม 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งหัวหนา้แผนกวิชา และครูในแผนกวิชาเป็นคณะกรรมการกาํหนดรายการจดัซ้ือ
วสัดุ อุปกรณ์การเรียน การสอน ทุกภาคเรียน 

ความพยายาม 
- มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัซ้ือวสัดุฝึกตามท่ีผูส้อนไดก้าํหนดไวใ้นแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

- มีการจดัทาํโครงการจดัระดมทุนเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ ครุภณัฑก์ารศึกษา 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่55 งบประมาณทีส่าขาวชิาจัดซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียน การสอน 

 

ที ่ สาขาวชิา 
งบประมาณ 

ทีใ่ช้จัดซ้ือฯ 
ร้อยละฯ 

1 การบญัชี 294,360 1.45 
2 การขาย/การตลาด/การจดัการธุรกิจคา้ปลีก (ทวิภาคี) 325,855 10.32 
3 การเลขานุการ 167,535 0.82 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 223,110 1.10 
5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 138,750 0.68 
6 ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 175,915 0.86 
7 อาหารและโภชนาการ 299,906 1.47 
8 คหกรรมการผลิต/บริหารคหกรรมศาสตร์ 186,299 0.92 
9 วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 213,905 1.05 
10 การออกแบบ 192,967 0.95 
11 เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 340,581 10.79 
12 การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ ปกติ และทวภิาคี 214,875 6.81 
13 การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 261,644 1.29 
 รวมทั้งส้ิน 3,156,307 15.51 
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จากตารางพบว่า   สถานศึกษาใช้งบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการ
จดัการเรียน การสอนคิดเป็นร้อยละ 15.51 (งบดาํเนินการทั้งหมดของสถานศึกษามีจาํนวน 
20,355,011 บาท ใชจ้ดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจดัการเรียน การสอนเป็นเงิน 3,156,307 
บาท) 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ.  

 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ สาํหรับการจดัการเรียน การ
สอน อยา่งเหมาะสม 
 ระดับดี  มากกวา่ร้อยละ 15 ของงบดาํเนินการทั้งหมด 
 ระดับพอใช้  ร้อยละ 10 - 15 ของงบดาํเนินการทั้งหมด 
 ระดับปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของงบดาํเนินการทั้งหมด 
 
ตัวบ่งช้ีที ่18 ระดบัความเหมาะสม และเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้ งหัวหน้าแผนกวิชา  และครูในแผนกวิชา เ ป็นผู ้ควบคุม  ดูแล  ห้องเ รียน 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

ความพยายาม 
- มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อบาํรุงรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ 
- มีการจัดทาํโครงการเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทดแทนล่วงหน้าทุกปี
การศึกษา 

- ทาํบนัทึกเสนอขอซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหท้นักบักาํหนดการสอน 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่56 ระดับความเหมาะสม และเพยีงพอของระบบคอมพวิเตอร์ในสาขาวชิา 
 

ที ่ สาขาวชิา 
จํานวนกลุ่ม 

ทีเ่ปิดสอน 

อตัราส่วนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ต่อจํานวนผู้เรียนรายกลุ่ม 

1:1 1:2 
1 การบญัชี 15 15 0 
2 การขาย/การตลาด/การจดัการธุรกิจคา้ปลีก (ทวิภาคี) 8 8 0 
3 การเลขานุการ 5 5 0 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 0 
5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 0 
6 ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 5 5 0 
7 อาหารและโภชนาการ 8 8 0 
8 คหกรรมการผลิต/บริหารคหกรรมศาสตร์ 5 5 0 
9 วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 5 5 0 

10 การออกแบบ 3 3 0 
11 เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 5 5 0 
12 การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/การโรงแรม 

และบริการ (ทวิภาคี) 
 
9 

 
9 

 
0 

13 การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 8 8 0 
 รวมทั้งหมด 88 88 0 

 
จากตารางพบว่า   ระดับความเหมาะสม และเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ของทุก

สาขาวิชา มีดงัน้ีจาํนวนกลุ่มการเรียนท่ีสถานศึกษาเปิดทาํการสอนมี 88 กลุ่ม ทุกกลุ่มมีอตัราส่วน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ืองต่อผูเ้รียน 1 คน  

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 จาํนวนผูเ้รียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
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 ระดับด ี ผูเ้รียน : คอมพิวเตอร์ 1 คน : 1 เคร่ือง 
 ระดับพอใช้  ผูเ้รียน : คอมพิวเตอร์ 2 คน : 1 เคร่ือง 
 ระดับปรับปรุง  ผูเ้รียน : คอมพิวเตอร์ 3 คนข้ึนไป : 1 เคร่ือง 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 19  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
 โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังาน เหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
 เรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งหัวหนา้งานอาคารสถานท่ี หัวหนา้แผนกวิชา และครูในแผนกวิชาเป็นผูค้วบคุม 
ดูแล การจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  

ความพยายาม 
- มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์การใชป้ระโยชน์จากอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ พื้นท่ีฝึกปฏิบติังาน 

- มีการจดัหอ้งปฏิบติัการกลาง เพื่อใชง้านร่วมกนั 
- มีการสาํรวจความพึงพอใจการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
- มีการจดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งผูดู้แลประจาํทุกหอ้ง 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
สถานศึกษามีอาคารเรียน จาํนวน 7 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง ห้องเรียน 29 ห้อง 

หอ้งปฏิบติัการ 40 หอ้ง ศูนยว์ิทยบริการ 5 หอ้ง 
1.  มีการวางแผนการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั  

(ปฏิบติัตามเกณฑ)์ 
2.  มีการใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพื้นท่ีฝึกปฏิบติั ตามตารางการใช ้

(ปฏิบติัตามเกณฑ)์ 
3.   มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึก

ปฏิบติั (ปฏิบติัตามเกณฑ)์ 
4.  มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 

และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั (ปฏิบติัตามเกณฑ)์ 
 สรุปผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ทุกข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
 
 



 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

145 
 

 

เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
 ระดบัความเหมาะสมของการจดั อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก  

1.  มีการวางแผนการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั 
2.  มีการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั ตามตารางการใช ้ 
3.   มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึก

ปฏิบติั  
4.  มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 

และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั 
 ระดับด ี ปฏิบติัทุกขอ้ 
 ระดับพอใช้   ปฏิบติัขอ้ 1-3 
 ระดับปรับปรุง   ปฏิบติัขอ้ 1-2 
 
ตัวบ่งช้ีที่  20 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ความตระหนัก 

- แต่งตั้งหัวหนา้งานวิทยบริการ และเจา้หนา้ท่ีประจาํเป็นผูค้วบคุม ดูแล การจดัศูนยว์ิทย
บริการ 

ความพยายาม 
- มีโครงการจดัหาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น 
- มีการพฒันาการใหบ้ริการการ 
- มีการจดัหาเอกสาร ตาํรา ต่างๆ ใหแ้ห่หอ้งสมุด 
- มีการจดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งผูดู้แลประจาํทุกหอ้ง 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 การจดัศูนยว์ิทยบริการ ไดจ้ดัทาํ จดัหาส่ืออย่างหลากหลาย และพอเพียง มีครุภณัฑ์ และ
อุปกรณ์รวม จาํนวน 139 รายการ มีผูรั้บผิดชอบในการจดัระบบการใช้ส่ือ สามารถใช้ศูนยว์ิทย
บริการ เพื่อใหบ้ริการทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน และสงัคม 

1.  มีรายการ และจาํนวนครุภณัฑ ์อุปกรณ์ท่ีมีในสาขาวิชา มีส่ือท่ีหลากหลาย และขอ้มูล 
การใชง้าน  
(ปฏิบติัตามเกณฑ)์ 
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2.  มีระบบการจดัการใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพ 
(ปฏิบติัตามเกณฑ)์ 

3. สามารถรองรับการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน และสงัคม  
(ปฏิบติัตามเกณฑ)์ 

4.  มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ  
(ปฏิบติัตามเกณฑ)์ 

 สรุปผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ทุกข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 ระดบัความเหมาะสมของการจดั อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง ปฏิบติัการ
โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก  

1.  จาํนวนครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ท่ีมีในศูนยว์ิทยบริการ มีส่ือท่ีหลากหลาย และขอ้มูล         
การใชง้าน  

2.  มีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่นระบบการสืบคน้  
3.  สามารถรองรับการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน และสงัคม  
4.  มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ  

 ระดับด ี ปฏิบติัทุกขอ้ 
 ระดับพอใช้  ปฏิบติัขอ้ 1-3 
 ระดับปรับปรุง  ปฏิบติัขอ้ 1-2 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 21  ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งหัวหน้างานพสัดุ และเจา้หนา้ท่ีประจาํเป็นผูค้วบคุม ดูแล การจดัหาจดัซ้ือ วสัดุ 
ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 

ความพยายาม 
- มีการกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใชค้รุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 
- มีโครงการจดัหาครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 
- มีโครงการจดัซ่อมแซมครุภณัฑป์ระจาํปีการศึกษา 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
ตารางที ่57 ความเหมาะสมของครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ 

 

รายการพจิารณา 
การประเมนิ 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

1. จาํนวนครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชา/สาขางาน   
 เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 

2. จาํนวนครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชา/สาขางาน   
 ทนัสมยั ไม่ทนัสมยั 

3.  จาํนวนครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชา/สาขางาน   
 ประเมิน ไม่ประเมิน 

4. ความพึงพอใจดา้นความเพียงพอ ความเหมาะสมของครุภณัฑ ์อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช ้ 

 
 

 

 ปรับปรุง ไม่ปรับปรุง

5. มีการปรับปรุงโดยใชผ้ลการประเมิน   
 
จากตารางพบว่า ทุกสาขาวิชา มีครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียน การสอนอยู่

ในสภาพ ใช้งานได้ดี มีจาํนวนเพียงพอ มีความทนัสมยั มีการประเมินความพึงพอใจดา้นความ
เพียงพอ ความเหมาะสม และมีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจไปใชป้รับปรุงครุภณัฑ์ และ
อุปกรณ์ 

สรุปผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ทุกข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
1.  จาํนวนครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชา/สาขางาน อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
2.  จาํนวนครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ  
3.  จาํนวนครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชา/สาขางาน มีความทนัสมยั  
4.  ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภณัฑ์ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช ้ 
5. มีการปรับปรุงโดยใชผ้ลการประเมิน 

 ระดับด ี ปฏิบติัทุกขอ้ 
 ระดับพอใช้ ปฏิบติัขอ้ 1-4 
 ระดับปรับปรุง  ปฏิบติัขอ้ 1-3 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 22 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอาํนวยความสะดวก
 ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งหวัหนา้งานอาคารสถานท่ี และเจา้หนา้ท่ีประจาํเป็นผูค้วบคุม ดูแล จดัระบบความ
ปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอาํนวยความสะดวกทั้งภายใน และภายนอกหอ้งเรียน 

ความพยายาม 
- มีการกาํหนดแนวทางในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
- มีการจดัพื้นท่ีหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ 
- มีการจดัระบบแสงสวา่ง  
- มีการถ่ายเทอากาศ 
- มีระบบป้องกนัอคัคีภยั 
- มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ ์
- มีโครงการ 5 ส 
- มีการจดัระบบจราจรในสถานศึกษา  
- มีกิจกรรมรณรงคเ์พื่อความปลอดภยัในสถานศึกษา 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่58 การจัดระบบความปลอดภยัของสาขาวชิา/สาขางานในสถานศึกษา 
 

สาขาวชิา 

รายการที่ปฏิบัติ 

   มี
ป้า
ยค
าํเตื

อน
ให

เ้กิด
คว

าม
ปล

อด
ภยั

 
    

 
 

มีร
ะบ

บป้
อง
กนั

ภยั
 

   มี
ป้า
ยแ
สด

งว
ธิีก

าร
ใช
เ้ครื่

อง
มือ

 อุป
กร
ณ์ 
ฯ 

   มี
สถ

าน
ที่จ

ดัเก
บ็ว

สัดุ
 อุป

กร
ณ์ 
เครื่

อง
มือ

 

   มี
ยา

 แล
ะอุ

ปก
รณ์

ปฐ
มพ

ยา
บา
ลเบื้

อง
ตน้

 
    มี
บนั

ทึก
กา
รต
รว
จส

ภา
พ 
บาํ
รุง
รัก
ษา
อุป

กร
ณ์ฯ

 

   มี
อุป

กร
ณ์ป้

อง
กนั

อุบ
ตัิเห

ตุฯ
 

   มี
ขอ้

มูล
 ห
รือ
สถิ

ติก
าร
เกิด

อุบ
ตัิเห

ตุ 

   ค
ดิเ
ป็น

ร้อ
ยล

ะ 

การบญัชี         100.00 
การขาย การตลาด         100.00 
การเลขานุการ         100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ         100.00 
เทคโนโลยสีารสนเทศ         100.00 
ตดัเยบ็เส้ือผา้ เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย         100.00 
อาหารและโภชนาการ         100.00 
คหกรรมการผลิต บริหารคหกรรมศาสตร์         100.00 
วจิิตรศิลป์ จิตรกรรม         100.00 
การออกแบบ         100.00 
เทคโนโลยศิีลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิค         100.00 
การโรงแรม การโรงแรมและบริการ         100.00 
การท่องเท่ียว การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว         100.00 

เฉลีย่ร้อยละ 100.00 

 
จากตารางพบว่า สาขาวิชาจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา เฉล่ียร้อยละ 100.00 
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
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เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
 ร้อยละของสาขางานท่ีจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 ระดับด ี มากกวา่ร้อยละ 70 
 ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 - 70 
 ระดับปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 23  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งหวัหนา้งานบุคลากร และเจา้หนา้ท่ีประจาํเป็นผูค้วบคุม ดูแล จดัระบบการพฒันา 
ความพยายาม 
- มีการส่งครูไปร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการ 
- มีโครงการทศันศึกษา ดูงาน 
- มีโครงการจดัอบรมทางวิชาการ 
- มีการพฒันาบุคลากรเพื่อปรับเพิ่มวิทยฐานะ 
- มีการส่งเสริมใหศึ้กษาต่อ 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่59 รายการบันทกึการพฒันาตามหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบ 

 

ที ่ รายการ จํานวนคน 
จํานวนผู้ทีไ่ด้รับ
การพฒันา  

คดิเป็นร้อยละ 

1 จาํนวนครู 92 92 100.00 
2 จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุน 52 52 100.00 

รวม 144 144 100.00 
 

จากตารางพบว่า บุคลากรครู และบุคลากรสายสนบัสนุนของสถานศึกษาไดรั้บการพฒันา
ตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 20 ชัว่โมงข้ึนไป จาํนวน 144 คนคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบ (ไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมงต่อคน ต่อปี) 
 ระดับด ี มากกวา่ร้อยละ 89 
 ระดับพอใช้ ร้อยละ 75 – 89 
 ระดับปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
 
ตัวบ่งช้ีที ่24  จาํนวนคร้ัง หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน และ  
         ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ความตระหนัก 

- มีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ ทั้งภายในภายนอก
สถานศึกษาเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม 
- มีโครงการความร่วมมือระหวา่งสถานประกอบการกบัสถานศึกษา 
- มีโครงการจดัหาทุนเพื่อซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 
- มีโครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

ตารางที ่60 บันทกึการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
 

 

ที ่ รายการระดบัทรัพยากร จํานวนคร้ัง ปริมาณ 
1 เงินสนบัสนุนจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 1 20,000 บาท 
2 เงินรายไดกิ้จกรรมงานราตรีฟ้า-นํ้าเงิน 1 74,790 บาท 
3 สมาคมครูผูป้กครองบริจาคเคร่ืองปรับอากาศ 1 244,800 บาท 
4 ทุนการศึกษาต่อเน่ือง 1 43 ทุน 
5 ทุนการศึกษารายปี 1 102 ทุน 
6 เชิญภมิูปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วยใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 30 30 คน 
7 สถานประกอบการใหผู้เ้รียนเขา้ฝึกงาน 1 257 แห่ง 
8 ทุนการศึกษา 1 708,250 บาท 
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ตารางที ่60 บันทกึการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

 
จากตารางพบว่า สถานศึกษาไดร้ะดมทรัพยากรทั้งหมด จาํนวน 42  คร้ัง 
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 จาํนวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษาเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   ระดับด ี   ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ภายนอก 25 คร้ังข้ึนไป 
   ระดับพอใช้   ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ภายนอก 20-24 คร้ัง 

ระดับปรับปรุง   ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ภายนอกนอ้ยกวา่ 20 คร้ัง 
 
ตัวบ่งช้ีที่  25  จาํนวนสถานประกอบการ ท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษา
 ระบบทวิภาคี และระบบปกติ 

ความตระหนัก 

- แต่งตั้งหวัหนา้งานทวิภาคี และเจา้หนา้ท่ีประจาํเป็นผูป้ระสานงานกบัสถานประกอบการ
เพื่อจดัการศึกษาร่วมกนั 

ความพยายาม 
- มีโครงการความร่วมมือระหวา่งสถานประกอบการกบัสถานศึกษา 
- มีโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีร่วมจดัการศึกษา 
- มีโครงการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- มีโครงการพฒันาบุคลากรใหก้บัสถานประกอบการ 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ที ่ รายการระดบัทรัพยากร จํานวนคร้ัง ปริมาณ 
9 ชมรมครูผูป้กครองบรรยายพิเศษ 1 - 
10 เชิญครูผูเ้ช่ียวชาญภายในบรรยายใหค้วามรู้ 2 2 คน 
11 สมาคมครูผูป้กครองบริจาคครุภณัฑเ์พ่ือการศึกษา 1 - 
12 ชมรมศิษยเ์ก่าบริจาคครุภณัฑเ์พ่ือการศึกษา 1 - 

รวมทั้งส้ิน 42 1,047,840 บาท 
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สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่61 สถานประกอบการทีมี่การจัดการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา 
 

จํานวนสถานประกอบการทีจั่ดการศึกษาร่วมกนัในปีการศึกษา 2553 

ระบบปกต ิ ระบบทวภิาค ี รวม จํานวนคร้ังทีป่ระสานงาน 

257 3 260 305 

 
จากตารางพบว่า จาํนวนสถานประกอบการท่ีจดัการศึกษาร่วมกับวิทยาลยัอาชีวศึกษา

เชียงรายสถานประกอบการท่ีจดัการศึกษาระบบปกติมีจาํนวน 257 แห่ง ระบบทวิภาคี มีจาํนวน 3
แห่ง รวม 260 แห่ง จาํนวนคร้ังท่ีประสานงานจดัการศึกษาเท่ากบั 305 คร้ัง 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 จาํนวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิ
ภาคี และหรือระบบปกติ 
 ระดับด ี สถานประกอบการ 20 แห่งข้ึนไป 
 ระดับพอใช้ 15-19 สถานประกอบการ  
 ระดับปรับปรุง  สถานประกอบการนอ้ยกวา่ 15 แห่ง 
 
ตัวบ่งช้ีที่  26  จาํนวนคน-ชัว่โมง ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท่ีมีส่วนร่วมในการ
 พฒันาผูเ้รียน 

ความตระหนัก 

- มีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้าํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขางานของผูเ้รียน จากภายนอกสถานศึกษาในการพฒันา
ผูเ้รียน 

ความพยายาม 
- มีโครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ และหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 
- มีการจดัหาเครือข่ายภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสาขาต่างๆ 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่62 ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินทีมี่ส่วนร่วมในการ พฒันาผู้เรียน 
 

ที ่ สาขาวชิา 
ผ่าน
เกณฑ์ 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 รวม 

คน ช่ัวโมง คน ช่ัวโมง คน ช่ัวโมง 
1 การบญัชี  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 เทคโนโลยสีารสนเทศ  1 6 1 6 2 12 
6 ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย  2 12 2 20 4 32 
7 อาหารและโภชนาการ  6 15 5 12 11 27 
8 คหกรรมการผลิต/บริหารคหกรรมศาสตร์  2 10 2 10 4 20 
9 วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม  4 16 4 16 8 32 

10 การออกแบบ  3 12 6 24 9 36 
11 เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค  2 12 2 12 4 24 
12 การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ  5 15 4 16 9 31 
13 การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว  8 22 11 25 19 47 
 รวมทั้งหมด 47 166.30 59 216 106 382.30 

 
จากตารางพบว่า วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายเปิดสอน 13 สาขาวิชา ได้เชิญผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน มาใหค้วามรู้กบัผูเ้รียน จาํนวนรวม 106 คน รวมจาํนวนชัว่โมงของการใหค้วามรู้ เท่ากบั 382.30 
ชัว่โมง โดยสาขาวิชาเชิญผูเ้ช่ียวชาญฯ ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดมีจาํนวน 12 สาขาวิชา คิดเป็น ร้อยละ 92.31 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี  
 
 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 สาขางานจดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมในการพฒันาผูเ้รียน ตั้งแต่ 2 คน – ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
ข้ึนไป 
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 ระดับดี  มากกวา่ร้อยละ 89 
 ระดับพอใช้ ร้อยละ 75-89 
 ระดับปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 27 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 

ความตระหนัก 

- สถานศึกษาคาํนึงถึงจาํนวนผูส้อนทั้งท่ีเป็นขา้ราชการ ครูประจาํ พนักงานราชการ 
รวมถึงครูจา้งท่ีทาํสัญญาจา้งไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคเรียน และมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ จะตอ้งมี
จาํนวนเพียงพอกบัการจดัการเรียนการสอน 

ความพยายาม 
- มีแผนการพฒันาบุคลากร 
- มีการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากร 
- มีแผนการรับนกัเรียน 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่63 อตัราส่วนของผู้สอนประจําทีมี่คุณวุฒิด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวชิา 

 

ที ่ สาขาวชิา 
จํานวน 

ผู้เรียน 

ทั้งหมด 

จํานวน
ผู้สอน 
เฉพาะ
สาขาวชิา 

อตัราส่วน 

ผู้สอนต่อ
ผู้เรียน 

เกณฑ์ผู้สอน 1 คน  
ต่อผู้เรียน 35 คน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 การบญัชี 628 9 1:69.77   
2 การขาย/การตลาด 220 9 1:24.44   
3 การเลขานุการ 153 7 1:21.85   
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 353 6 1:58.83   
5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 29 5 1:5.80   

 

ตารางที ่63 อตัราส่วนของผู้สอนประจําทีมี่คุณวุฒิด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวชิา (ต่อ) 
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ที ่ สาขาวชิา 
จํานวน 

ผู้เรียน 

ทั้งหมด 

จํานวน
ผู้สอน 
เฉพาะ
สาขาวชิา 

อตัราส่วน 

ผู้สอนต่อ
ผู้เรียน 

เกณฑ์ผู้สอน 1 คน  
ต่อผู้เรียน 35 คน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
6 ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้และเคร่ืองแต่งกาย 96 6 1:16   
7 อาหารและโภชนาการ 352 7 1:50.28   
8 คหกรรมการผลิต/บริหารคหกรรมศาสตร์ 96 4 1:24   
9 วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 126 4 1:31   
10 การออกแบบ 83 3 1:27.66   
11 เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 146 4 1:36.50   
12 การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 166 4 1:41.50   
13 การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 229 4 1:57.25   
 รวมทั้งหมด 2,677 72 1:37.18 7 6 

 
จากตารางพบว่า สาขาวิชาท่ีมีอตัราส่วนตามเกณฑ์ คือ ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียน 35 คน มี

จาํนวน 7 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 53.85 สาขาวิชาท่ีมีอตัราส่วนผูส้อนต่อผูเ้รียนตํ่ากว่าเกณฑ์มี 6 
สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 46.15 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 อตัราส่วนผูส้อนประจาํท่ีมีคุณวฒิุทางวิชาชีพต่อผูเ้รียน ตามเกณฑ ์ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียน
ไม่เกิน 35 คน 
 ระดับดี  ร้อยละ 100 
 ระดับพอใช้  ร้อยละ 50-99 
 ระดับปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 28 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน 
ความตระหนัก 

- สถานศึกษาคาํนึงถึงจาํนวนผูส้อนทั้งท่ีเป็นขา้ราชการ ครูประจาํ พนักงานราชการ 
รวมถึงครูจา้งท่ีทาํสัญญาจา้งไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคเรียน และมีคุณวฒิุทางวิชาชีพ จะตอ้งมี
จาํนวนเพียงพอกบัการจดัการเรียนการสอน 

ความพยายาม 
- มีการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากร 
- มีแผนการพฒันาบุคลากร 
- มีแผนการรับนกัเรียน 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่64 อตัราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 

 

จํานวนผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จํานวนครูประจํา 
อตัราส่วน 

ผู้สอนต่อผู้เรียน 

เกณฑ์ผู้สอน 1 คน  
ต่อผู้เรียนมากกว่า 30 คน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2,667 คน 87 คน 1 : 30.66   

 
จากตารางพบว่า อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน เท่ากบั ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียน 

28.83 คน (ผูส้อน 96 คน ต่อผูเ้รียน 2,768 คน) 
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 อตัราส่วนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 ระดับดี  ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียนนอ้ยกวา่ 25 คน 
 ระดับพอใช้  ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียน 25-30 คน 
 ระดับปรับปรุง  ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียนมากกวา่ 30 คน 
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ตารางที ่65 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่2 หลกัสูตร และการจัดการเรียน การสอน 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

14. ร้อยละหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี

มีรายวชิาท่ีมีผลการ
พฒันาตามหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีมี 
คุณภาพ (โดย
พิจารณาจาก ขอ้ 2.1-
2.4) มากกวา่ร้อยละ
75 หรือ ปฏิบติัครบ
ทั้ง 4 ขอ้ 
-ระดบัพอใช้ 
มีรายวชิาท่ีมีผลการ
พฒันาตามหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีมี 
คุณภาพ (โดย
พิจารณาจาก ขอ้ 2.1-
2.4) มากกวา่ร้อยละ
60-75 หรือ ปฏิบติั
เพียงขอ้ 2.1-2.3 หรือ 
ปฏิบติัเพียงขอ้ 2.1-2.2 
-ระดบัปรับปรุง 
มีรายวชิาท่ีมีผลการ
พฒันาตามหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีมี 
คุณภาพ (โดย
พิจารณาจาก ขอ้ 2.1-
2.4) ตํ่ากวา่ร้อยละ60
หรือไม่ปฏิบติั หรือ
ปฏิบติัขอ้ใด ขอ้หน่ึง
เพียงขอ้เดียว 

มีรายวชิาท่ีมีผลการ
พฒันาตามหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพ

ร้อยละ 100.00 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 14 



 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

159 
 

 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

15. ร้อยละของ
แผนการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี

มากกวา่ร้อยละ 75 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-75 
-ระดบัปรับปรุง 
ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 

มีแผนการจดัการเรียนรู้
รายวชิาแบบบูรณาการ
อยา่งมีคุณภาพ 

ร้อยละ 100.00 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 15 

16. ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนต่อคุณภาพ
การสอนของผูส้อน 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี  
4.00-5.00 
-ระดบัพอใช้ 

3.50-3.99 
-ระดบัปรับปรุง 
1.00-3.49 

ระดบัความพึงพอใจ 

เฉล่ีย 4.37 
ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 
หมายเลข 16 

17. ร้อยละของ 
งบประมาณท่ี 
สถานศึกษาจดัซ้ือ 
วสัดุฝึก อุปกรณ์ 
สาํหรับการจดั 
การเรียน การสอน  
อยา่งเหมาะสม 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 15 
ของงบดาํเนินการ
ทั้งหมด 
-ระดบัพอใช้ 

ร้อยละ 10 - 15 ของ
งบดาํเนินการทั้งหมด 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของงบดาํเนินการ
ทั้งหมด 

งบประมาณท่ีสาขาวชิา
จดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ 
สาํหรับการจดัการเรียน 
การสอน คิดเป็นร้อยละ 
15.51 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 17 
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ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

18. ระดบัความ
เหมาะสม และเพียงพอ
ของระบบคอมพิวเตอร์
ในแต่ละสาขาวิชา 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
1 เคร่ืองต่อ 1 คน 
-ระดบัพอใช้ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
1 เคร่ืองต่อ 2 คน 
-ระดบัปรับปรุง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
1 เคร่ืองต่อ 3 คน 

อตัราส่วน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต่อ
ผูเ้รียนในสาขาวิชา อยูท่ี่  
1 เคร่ือง ต่อผูเ้รียน 1 คน 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 18 

19. ระดบัความ
เหมาะสมในการจดั
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ  
โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึก
ปฏิบติังานเหมาะสม
กบัวชิาท่ีเรียน มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ปฏิบติัตามเกณฑ ์

ครบทั้ง 4 ขอ้ 
-ระดบัพอใช้ 

ปฏิบติัตามเกณฑ ์

เพียง 3 ขอ้ 
-ระดบัปรับปรุง 
ปฏิบติัตามเกณฑ ์

เพียง 1-2 ขอ้ 

ปฏิบติัตามระดบัความ
เหมาะสมในการจดัอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  
โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึก
ปฏิบติังานเหมาะสมกบั
วชิาท่ีเรียน จาํนวน 4 ขอ้ 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 19 
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ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

20. ระดบัความ
เหมาะสมในการจดั 
ศนูยว์ทิยบริการให้
เหมาะสมกบัวชิาท่ี
เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ปฏิบติัตามเกณฑ ์

ครบทั้ง 4 ขอ้ 
-ระดบัพอใช้ 

ปฏิบติัตามเกณฑ ์

เพียง 3 ขอ้ 
-ระดบัปรับปรุง 
ปฏิบติัตามเกณฑ ์

เพียง 1-2 ขอ้ 

ปฏิบติัตามระดบัความ
เหมาะสมในการจดัศนูย์
วทิยบริการ จาํนวน 4 ขอ้ 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี
ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 20 

21. ระดบัความ
เหมาะสมในการจดัให้
มีครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ปฏิบติัครบทั้ง 5 ขอ้ 
-ระดบัพอใช้ 

ปฏิบติัเพียง 4 ขอ้ 
-ระดบัปรับปรุง 
ปฏิบติัเพียง 1-3 ขอ้ 

ปฏิบติัตามเกณฑค์วาม
เหมาะสมในการจดัใหมี้
ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 
จาํนวน 5 ขอ้ 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 21 

22. ระดบัคุณภาพ 
การจดัระบบ 
ความปลอดภยั  
ของสภาพแวดลอ้ม  
ส่ิงอาํนวยความสะดวก  
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ในสาขาวชิา/สาขางาน 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 70 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 60-70 

-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

สาขางานทาํการจดั 

ระบบความปลอดภยั  
ของสภาพแวดลอ้ม  
ส่ิงอาํนวยความสะดวก      
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
ร้อยละ 100.00 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 22 
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ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

23. ร้อยละของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ท่ีไดรั้บการพฒันา 
ตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
บุคลากรมากกวา่ 

ร้อยละ 89  ไดรั้บการ
พฒันาฯ 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 75-89 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ไดรั้บ 

การพฒันาตามหนา้ท่ี 

ท่ีรับผดิชอบ 

ร้อยละ 100.00 
ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 23 

24. จาํนวนคร้ัง หรือ
ปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือสนบัสนุนการ 
จดัการศึกษาอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ระดมทรัพยากรทั้ง
ภายใน ภายนอก 
25 คร้ัง ข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
ระดมทรัพยากร ทั้ง
ภายใน ภายนอก 
20-24 คร้ัง 
-ระดบัปรับปรุง 
ระดมทรัพยากรทั้ง
ภายใน ภายนอก 
นอ้ยกวา่ 20 คร้ัง 

การระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือสนบัสนุนการจดั 
การศึกษา เท่ากบั 42 คร้ัง  

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 24 
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ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

25. จาํนวน 
สถานประกอบการ  
ท่ีมีการจดัการศึกษา 
ร่วมกบัสถานศึกษา  
ในการจดัการศึกษา 
ระบบทวภิาคี และ
ระบบปกติ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
สถานประกอบการ 
20 แห่งข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
15-19  
สถานประกอบการ  
-ระดบัปรับปรุง 
สถานประกอบการ
นอ้ยกวา่ 15 

สถานประกอบการ  
ท่ีจดัการศึกษาร่วมกบั 
สถานศึกษา ทั้งระบบ 
ทวภิาคี และระบบปกติ 
รวมจาํนวน 260 แห่ง 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 25 

26. จาํนวนคน-ชัว่โมง
ของผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวฒิุ หรือ     
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท่ีมีส่วนร่วมในการ
พฒันาผูเ้รียน 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 89 
-ระดบัพอใช้ 

ร้อยละ 75 - 89 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

สาขาวิชาเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูท้รงคุณวฒิุ หรือ 
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วม
ในการพฒันาผูเ้รียน
จาํนวนมากกวา่ 2  คน- 
ชัว่โมง คิดเป็น 
ร้อยละ 92.31 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 26 

27. อตัราส่วน 
ของผูส้อนประจาํ 
ท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพ
ต่อผูเ้รียน 
ในแต่ละสาขาวิชา 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ร้อยละ 100 

-ระดบัพอใช้ 

ร้อยละ 50-99 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

สาขาวิชามีผูส้อนประจาํ 
ต่อผูเ้รียนในอตัราส่วน 
ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.85 
ผ่านเกณฑ์ระดบัพอใช้ 

ไม่ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 27 
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ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

28. อตัราส่วน 
ของผูส้อนประจาํ 
ต่อผูเ้รียน 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ผูส้อน 1 คนต่อผูเ้รียน
นอ้ยกวา่ 25 คน 
-ระดบัพอใช้ 
ผูส้อน 1 คนต่อผูเ้รียน 
25-30 คน 
-ระดบัปรับปรุง 
ผูส้อน 1 คนต่อผูเ้รียน
มากกวา่ 30 คน 

สถานศึกษามีผูส้อน
ประจาํต่อผูเ้รียน 

ในอตัราส่วน 
ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียน 
29.60 คน  
ผ่านเกณฑ์ระดบัพอใช้ 

ไม่ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 28 

 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที ่2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 15 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับดี มีจํานวน 13 ตัวบ่งช้ี คอื 
ตัวบ่งช้ีที ่14 – 26  
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับพอใช้ มีจํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คอื 
ตัวบ่งช้ีที ่27 และ 28 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับปรับปรุงไม่มี 
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มาตรฐานที ่ 3  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 29  จาํนวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 

ความตระหนัก 

- มีการจดัใหผู้เ้รียนทุกคนพบครูท่ีปรึกษาเพื่อดูแลติดตามใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัการ
เรียนและความประพฤติอยา่งต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา 

ความพยายาม 
- มีการจดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน นกัศึกษา 
- มีกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษาประจาํสปัดาห์ 
- มีกิจกรรมเยีย่มหอพกันกัเรียน นกัศึกษาในปกครอง 
- มีโครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน นกัศึกษาในปกครอง 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่66 จํานวนคร้ังครูทีป่รึกษาพบผู้เรียน 

 

จํานวนคร้ังทีค่รูทีป่รึกษาพบผู้เรียนต่อปี 
36 

เฉลีย่  36 คร้ังต่อปี 

 
จากตารางพบว่า จาํนวนคร้ังของการจดัให้ผูเ้รียนพบครูท่ีปรึกษาของสถานศึกษา เฉล่ีย

เท่ากบั  36  คร้ัง ต่อปี   
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 จาํนวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 
   ระดับดี    มากกวา่ 25 คร้ังต่อปี 

ระดับพอใช้   20 - 25 คร้ังต่อปี 
ระดับปรับปรุง   นอ้ยกวา่ 20 คร้ัง ต่อปี 
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ตัวบ่งช้ีที ่30 จาํนวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีการจดัให้บริการตรวจสารเสพติด ส่ิงเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น ยาบา้ 
เฮโรอีนเป็นตน้ ใหก้บัผูเ้รียนทั้งหมดในสถานศึกษา 

ความพยายาม 
- มีโครงการตรวจสุขภาพประจาํปี 
- มีการตรวจสารเสพติดประจาํปี 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่67 การจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กบัผู้เรียน 

 

ช้ันเรียน 
จํานวนคร้ังการ 
ตรวจสารเสพติด 

จํานวน 
ผู้เรียน 

จํานวนผู้เรียนทีไ่ด้รับการตรวจ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปวช.1 1 คร้ัง 814 728 89.43 
ปวช.2 1 คร้ัง 578 495 85.64 
ปวช.3 1 คร้ัง 532 432 81.20 
ปวส.1 1 คร้ัง 374 322 87.97 
ปวส.2 1 คร้ัง 400 318 79.75 

รวมทั้งส้ิน 1 คร้ัง 2,698 2,295 85.06 

 
จากตารางพบว่า สถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนตรวจร่างกาย และตรวจสารเสพติดจาํนวน 1 คร้ัง 

จาํนวนผูเ้รียนท่ีตรวจร่างกายจาํนวน 2,295 คน (ผูเ้รียนทั้งหมด 2,698 คน) คิดเป็นร้อยละ 85.06 
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 จาํนวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติด ใหก้บัผูเ้รียนทั้งหมด ในสถานศึกษา 
 ระดับดี  1 คร้ังต่อปี หรือมากกว่า และจาํนวนผูเ้รียนท่ี
  ไดรั้บการตรวจ มากกวา่ร้อยละ 90 
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 ระดับพอใช้  1 คร้ังต่อปี หรือมากกว่า และจาํนวนผูเ้รียนท่ี
  ไดรั้บการตรวจ ร้อยละ 80 - 90 
 ระดับปรับปรุง  1 คร้ังต่อปี หรือมากกว่า และจาํนวนผูเ้รียนท่ี
  ไดรั้บการตรวจนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 หรือไม่มีการ
  ตรวจ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่31 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 

ความตระหนัก 

- มีการกาํหนดให้ครูท่ีปรึกษาดูแลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาในปกครอง ให้
คาํปรึกษาในเร่ืองการเรียน และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการเรียน 

ความพยายาม 
- มีกิจกกรมพบครูท่ีปรึกษาทุกสปัดาห์ 
- มีโครงการสร้างเครือข่ายผูป้กครอง 
- โครงการ HOT LINE สายด่วนครูท่ีปรึกษา 
- โครงการวิจยัปัญหา และสาเหตุการออกกลางคนัของผูเ้รียน 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่68 จํานวนผู้เรียนทีอ่อกกลางคนัเม่ือเทยีบกบัแรกเข้า 

 

ที ่ ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียนแรกเข้า 
จํานวนผู้เรียน 
ทีอ่อกกลางคนั 

ร้อยละทีอ่อกกลางคนั 
เม่ือเทยีบกบัแรกเข้า 

1 ปวช.1 814 183 22.48 
2 ปวช.2 742 225 30.32 
3 ปวช.3 720 208 28.88 
4 ปวส.1 374 75 20.05 
5 ปวส.2 469 77 16.59 

รวม 3,119 768 24.62 
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จากตารางพบว่า ร้อยละของผูเ้รียนทั้ งหมดท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้าของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.62  

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 
ระดับดี  นอ้ยกวา่ร้อยละ 31 
ระดับพอใช้   ร้อยละ 31-40 
ระดับปรับปรุง   มากกวา่ร้อยละ 40 

 
ตัวบ่งช้ีที ่ 32  จาํนวนคร้ัง และประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพทั้งดา้นบุคลิกภาพ และมนุษยสมัพนัธ์ 
ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพ 
และมนุษยสมัพนัธ์ใหก้บัผูเ้รียน 

ความพยายาม 
- มีการจดัสรรงบประมาณในการจดักิจกรรม 
- มีการจดัโครงการเก่ียวกบัธรรมะ 
- โครงการสร้างระเบียบ วินยั 
- โครงการค่ายอาสาพฒันา 
- กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพฯ 
- กิจกรรมดนตรี 
- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรมชมรมฯ 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่69 สรุปจํานวนกจิกรรมด้านวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมทีด่งีามในวชิาชีพ บุคลกิภาพ และมนุษยสัมพนัธ์ 

 

ที ่ รายการกจิกรรม จํานวนสาขาวชิาทีป่ฏบัิติกจิกรรม 
1 ส่งเสริมวิชาการ 13 
2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 13 
3 ส่งเสริมบุคลิกภาพ และมนุษยสมัพนัธ์ 13 

 
จากตารางพบว่า สถานศึกษา จดักิจกรรม ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงาม ส่งเสริมบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพนัธ์ ทั้ง 3 ดา้น ครบทั้ง 13 สาขาวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับด ี
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการจดักิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม 
   ระดับดี    มากกวา่ร้อยละ 80 

ระดับพอใช้  ร้อยละ 75-80 
ระดับปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 33 จาํนวนคร้ัง และประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม 

ประเพณี และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณีและ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ทั้งท่ีจดัภายใน และภายนอกสถานศึกษาใหก้บัผูเ้รียน 

ความพยายาม 
- มีกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
- มีกิจกรรมอนุรักษป์ระเพณีในทอ้งถ่ิน 
- กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมต่าง ๆ 



 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

170 
 

 

- กิจกรรมการแต่งกายดว้ยผา้ไทย 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่70 สรุปจํานวนกจิกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

วฒันธรรม ประเพณ ีและทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

ที ่ รายการกจิกรรม จํานวนสาขาวชิาทีป่ฏบัิติกจิกรรม 
1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 

อนุรักษธ์รรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
 

13 
2 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ ์ 

และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และประเพณี 
 

13 
 
จากตารางพบว่า สถานศึกษา จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม และโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ ์และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และประเพณี ทั้ง 
2 ดา้น ครบทั้ง 13 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 

 ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการจดักิจกรรม ครบทั้ง 2 กิจกรรม 
   ระดับดี    มากกวา่ร้อยละ 80 

ระดับพอใช้  ร้อยละ 75-80 
ระดับปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
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ตารางที ่71 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

29. จาํนวนคร้ัง 

ของการจดัใหผู้เ้รียน
พบครูท่ีปรึกษา 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ 25 คร้ังต่อปี 
-ระดบัพอใช้ 
ปีละ 20-25 คร้ัง 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ปีละ 20 คร้ัง 

สถานศึกษาจดัให ้

ผูเ้รียนพบครูท่ีปรึกษา  

ปีละ 36 คร้ัง 
ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 29 

30. จาํนวนคร้ัง 
ของการจดับริการ 
ตรวจสอบสารเสพติด
ใหก้บัผูเ้รียน 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
1 คร้ังต่อปีหรือ
มากกวา่และจาํนวน
ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการ
ตรวจ มากกวา่ร้อยละ 
90 

-ระดบัพอใช้ 
1 คร้ังต่อปีหรือ
มากกวา่และจาํนวน
ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการ
ตรวจ มากกวา่ร้อยละ 
80-90 

-ระดบัปรับปรุง 
1 คร้ังต่อปีหรือ
มากกวา่และจาํนวน
ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการ
ตรวจ นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 หรือไม่มีการ
ตรวจ 

สาขาวิชาจดับริการ 
ตรวจสอบสารเสพติด 

ใหก้บัผูเ้รียน 1 คร้ัง 
จาํนวนผูเ้รียน 
ท่ีรับการตรวจ คิดเป็น 
ร้อยละ 85.06 

ผ่านเกณฑ์ระดบัพอใช้ 

ไม่ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 30 

 



 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

172 
 

 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

31. ร้อยละของผูเ้รียน 
ท่ีออกกลางคนั 
เม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 31 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 31-40 
-ระดบัปรับปรุง 
มากกวา่ร้อยละ 40 

ผูเ้รียนออกกลางคนั  

ร้อยละ 24.62 
ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี
ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 31 

32. จาํนวนคร้ัง และ
ประเภทของกิจกรรม 
ท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงามใน 
วชิาชีพ รวมทั้งดา้น
บุคลิกภาพ และ   
มนุษยสัมพนัธ์ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มีการจดักิจกรรมครบ
ทั้ง 3 ดา้น 
-ระดบัปรับปรุง 
การจดักิจกรรมไม่
ครบทั้ง 3 ดา้น 

ผูเ้รียนร้อยละ 100.00  
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ครบทุกดา้น 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 33 

33. จาํนวนคร้ัง และ
ประเภทของกิจกรรม 
ท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
ประเพณี และ 

ทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มีการจดักิจกรรมทั้ง
ภายใน และภายนอก
ครบทั้ง 2 ดา้น 
-ระดบัปรับปรุง 
จดักิจกรรมทั้งภายใน 
และภายนอกไม่ครบ
ทั้ง 2 ดา้น 

สาขาวิชาร้อยละ 100.00 
จดักิจกรรมครบทุกดา้น 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 33 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที ่3 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 5  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับดี มีจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คอืตัวบ่งช้ีที ่29 และตัวบ่งช้ีที ่31-33 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับพอใช้ คอื ตัวบ่งช้ีที ่30 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับปรับปรุง ไม่มี 
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มาตรฐานที ่ 4  การบริการวชิาชีพสู่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที ่ 34  จาํนวน และประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ  ท่ีให้บริการวิชาชีพ และฝึกทกัษะ

วิชาชีพ 
ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีการจดักิจกรรม โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ รวมทั้งมีการให้บริการ
โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

ความพยายาม 
- จดัทาํโครงการอาชีวะบริการประชาชน 
- จดัทาํโครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
สัมฤทธิผล 

ตารางที ่72 รายละเอยีดโครงการ กจิกรรมทีไ่ด้ดําเนินการ 
 

ให้บริการวชิาชีพฯ 

ที ่ รายการกจิกรรม/โครงการ ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วม 
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนบัสนุนบทบาทสตรี รวม 4 วนั 480 คน 
2 โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มแปรรูป รวม 1 วนั 60 คน 
3 โครงการฝึกอบรมการวจิยัในสถานศึกษา รวม 2 วนั 46 คน 
4 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้ รวม 10 วนั 20 คน 
5 โครงการฝึกอบรม สาธิต การแปรรูปผลผลิต รวม 1 วนั 30 คน 
6 โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน ฐานราก รวม 2 วนั 40 คน 
7 โครงการฝึกอบรมการแต่งหนา้เคก้ รวม 4 วนั 14 คน 

รวม 7 กจิกรรม 24 วนั 690 คน 
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ตารางที ่72 รายละเอยีดโครงการ กจิกรรมทีไ่ด้ดําเนินการ (ต่อ) 
 

ให้บริการฝึกทกัษะวชิาชีพ 

ที ่ รายการกจิกรรม/โครงการ ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วม 
8 โครงการฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น 9+1, 12+1 20-21 ส.ค. 54 

รวม 2 วนั 
51 คน 

9 โครงการฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้นสาํหรับบุคคลทัว่ไป 27-28 ส.ค. 54 
รวม 2 วนั 

41 คน 

10 โครงการฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้นสาํหรับบุคคลทัว่ไป 17-18 ก.ย. 54 

รวม 2 วนั 
23 คน 

11 กิจกรรม 108 อาชีพในงานเปิดบา้น 22 ธ.ค. 54 

รวม 1 วนั 

80 คน 

12 กิจกรรม 108 อาชีพในงานเปิดบา้นโรงเรียน 

พานพิทยาคม 
10 ก.ย. 55 

รวม 1 วนั 
111 คน 

รวม 5 กจิกรรม 8 วนั 306 คน 
รวม 12 กจิกรรม 32 วนั 996 คน 

 
จากตารางพบว่า วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายไดจ้ดักิจกรรม โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ 

และฝึกทกัษะวิชาชีพ รวมทั้งหมด 12 กิจกรรม ผลท่ีไดรั้บ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
ประมาณ 996 คนไดรั้บความรู้ ทกัษะทางดา้นวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพตามตอ้งการ 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี  
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
จาํนวนของกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน 

และทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
 

   ระดับดี    ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/โครงการ ข้ึนไป 
ระดับพอใช้  2-3 กิจกรรม/โครงการ 
ระดับปรับปรุง   0-1 กิจกรรม/โครงการ 
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ตัวบ่งช้ีที ่35  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ และฝึกทกัษะ
วิชาชีพต่องบดาํเนินการ 

ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีการจดัสรรงบประมาณท่ีใช้ในการดาํเนินการกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาชีพ และฝึกทกัษะวิชาชีพ 

ความพยายาม 
- จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชากบัการบริการชุมชน 
- มีการจดักิจกรรมองคก์ารสอดคลอ้งกบัการบริการชุมชน 
- บริการงานอาชีพแก่ชุมชน 
- ประสานความร่วมมือกบัพฒันาชุมชนจงัหวดัในการให้บริการวิชาชีพและฝึกอาชีพแก่
ประชาชน 

- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 สถานศึกษาได้ใช้งบประมาณในการดําเนินการโครงการ กิจกรรม เป็นจํานวนเงิน 
1,254,000 บาท งบดาํเนินการของสถานศึกษาไม่รวมงบลงทุน เท่ากบั 20,355,011 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 6.16 
 สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 

เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินการ ต่องบประมาณทั้งหมด ไม่รวมงบลงทุน 

   ระดับดี    มากกวา่ร้อยละ 0.20 
ระดับพอใช้  ร้อยละ 0.11 - 0.20 
ระดับปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.11 
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ตารางที ่73 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่4 การบริการวชิาชีพสู่สังคม 
 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

34. จาํนวน และ 
ประสิทธิผลของ 
กิจกรรม/โครงการท่ี
ใหบ้ริการวิชาชีพ และ 
ฝึกทกัษะวิชาชีพ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/
โครงการข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
2-3 กิจกรรม/
โครงการ 
-ระดบัปรับปรุง 
0-1 กิจกรรม/
โครงการ 

สถานศึกษาไดป้ฏิบติั
กิจกรรม จาํนวน  
12 กิจกรรม 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี
ผ่านเป้าหมาย 

 

 เอกสาร 

หมายเลข 34 

35. ร้อยละของ 
งบประมาณในการจดั 
กิจกรรม/โครงการท่ี
ใหบ้ริการวิชาชีพ และ 
ฝึกทกัษะวิชาชีพต่อ
งบดาํเนินการ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 0.20  
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 0.11-0.20 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.11 

สถานศึกษาจดัสรร 
งบประมาณ เพ่ือบริการ
วชิาชีพ ร้อยละ 6.16 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี
ผ่านเป้าหมาย 

 

 เอกสาร 

หมายเลข 35 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที ่4 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 2  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับดี มีจํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คอื 
ตัวบ่งช้ีที ่34 และตัวบ่งช้ีที ่35 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุงไม่มี 
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มาตรฐานที ่ 5  นวตักรรม และการวจัิย 
ตัวบ่งช้ีที ่ 36 จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน 

ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีการสนบัสนุนผูส้อน บุคลากร และผูเ้รียน ในแต่ละหลกัสูตร ทุกสาขาวิชา
สาขางาน ให้มีการสร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยัและโครงงานท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน หรืออาํนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจาํวนั หรือ การประกอบอาชีพ และหรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศ
ซ่ึงนาํไปสู่การแข่งขนัระดบัชาติ 

ความพยายาม 
- จดัทาํโครงการพฒันาทกัษะการวิจยั นวตักรม ส่ิงประดิษฐ ์
- โครงการประกวดผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐแ์ละโครงงานของผูเ้รียน 
- โครงการสปัดาห์วิทยาศาสตร์ 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่74 นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวจัิย และโครงงาน 

 

ที ่ สาขาวชิา 
จํานวนผลงาน 
ระดับ ปวช. 

จํานวนผลงาน 
ระดับ ปวส. 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 การบญัชี 61 116   
2 การขาย/การตลาด 32 25   
3 การเลขานุการ 10 10   
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 60   
5 เทคโนโลยสีารสนเทศ - 14   
6 ตดัเยบ็เส้ือผา้/เทคโนโลยผีา้ 

และเคร่ืองแต่งกาย 
 
7 

 
17 

 
 

 

7 อาหารและโภชนาการ 67 37   
8 คหกรรมการผลิต/การบริหารงาน 

คหกรรมศาสตร์ 

 
17 

 
18 

 
 

 

9 วจิิตรศิลป์/จิตรกรรม 34 12   
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ตารางที ่74 นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวจัิย และโครงงาน (ต่อ) 
 

ที ่ สาขาวชิา 
จํานวนผลงาน 
ระดับ ปวช. 

จํานวนผลงาน 
ระดับ ปวส. 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

10 การออกแบบ 23 -   
11 เทคโนโลยศิีลปกรรม/คอมพิวเตอร์กราฟิค 71 28   
12 การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 17 35   
13 การท่องเท่ียว/การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 17 16   

 รวม 378 388   

 
จากตารางพบว่า ผูเ้รียนระดบั ปวช. จดัทาํโครงงานวิชาชีพ รายงาน จาํนวน 878 เร่ืองต่อปี

การศึกษา ผูเ้รียนระดบั ปวส. จดัทาํ โครงงานวิชาชีพ รายงาน จาํนวน 388 เร่ืองต่อปีการศึกษา ทุก
สาขาวิชาผา่นเกณฑก์ารจดัทาํผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
จาํนวนของกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน

และทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
   ระดับดี    ร้อยละ 100 

ระดบั ปวช. มากกวา่ 1 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา 
ระดบั ปวส. มากกวา่ 4 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา  

ระดับพอใช้  ร้อยละ 75-99 
ระดบั ปวช. อยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา 
ระดบั ปวส. อยา่งนอ้ย 4 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา  

ระดับปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
ระดบั ปวช. นอ้ยกวา่ 1 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา 
(ไม่ไดจ้ดัทาํช้ินงาน) 
ระดบั ปวส. นอ้ยกวา่ 4 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 37 จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรือไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 

ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีการสนบัสนุนผูส้อน บุคลากร และผูเ้รียน ในแต่ละหลกัสูตร ทุกสาขาวิชา/
สาขางาน สร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงานท่ีมีประโยชน์
ทางวิชาชีพ และ/หรือ สนบัสนุนใหผู้ส้อน ผูเ้รียน เผยแพร่ผลงานในระดบัชาติ 

ความพยายาม 
- จดัทาํโครงการพฒันาทกัษะการวิจยั นวตักรม ส่ิงประดิษฐ ์
- โครงการประกวดผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์และโครงงานของผูเ้รียน 
- โครงการสปัดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการทาํโครงงานของผูเ้รียน 
- กิจกรรมสมัมนางานวิชาการของสถานศึกษา 
- กิจกรรมการจดัทาํเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่75 นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวจัิย และโครงงานทีมี่ประโยชน์ และ/หรือได้รับการเผยแพร่ 
 

ที ่ ประเภทผลงานทีมี่ประโยชน์ และได้เผยแพร่ระดับชาต ิ จํานวน 
1 นวตักรรม 2 
2 ส่ิงประดิษฐ ์ 22 
3 งานวิจยั 21 
4 โครงงาน 80 
5 อ่ืน ๆ 15 

รวม 140 

 
จากตารางพบว่า ผูเ้รียนจัดทาํผลงานท่ีเป็นประโยชน์ทางวิชาชีพ และได้เผยแพร่ใน

ระดบัชาติ จาํนวน 140 เร่ือง 
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
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เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพ และ/หรือ 

ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ  
   ระดับดี    ตั้งแต่ 3 ช้ินข้ึนไป 

ระดับพอใช้  2 ช้ิน 
ระดับปรับปรุง   1 ช้ินหรือนอ้ยกวา่ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่38  ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยั และโครงงานต่องบดาํเนินการ  

ความตระหนัก 

- สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน โครงการวิชาชีพใหทุ้กสาขาวิชา 

ความพยายาม 
- มีการพิจารณาจดัสรรงบประมาณสาํหรับการวิจยัของสถานศึกษา 
- มีการหาความร่วมมือในการทาํวิจยักบัหน่วยงานอ่ืน 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
สาขาวิชาได้ใช้งบประมาณในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวิจยั และโครงงาน เป็นจาํนวน 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 (งบดาํเนินการ 20,355,011 
บาท) 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ 
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
ร้อยละของงบประมาณท่ีใชจ้ริงในการดาํเนินการต่องบประมาณทั้งหมด ยกเวน้งบลงทุน 

   ระดับดี    มากกวา่ร้อยละ 1.00 
ระดับพอใช้  ร้อยละ 0.50 – 1.00 
ระดับปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.50 
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ตัวบ่งช้ีที ่39  จาํนวนคร้ัง และช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยั และโครงงาน 

ความตระหนัก 

- สถานศึกษาจดัการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการสร้าง และพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยั และโครงงาน ดว้ยวิธีการ และช่องทางท่ีหลากหลาย เช่นอินเทอร์เน็ต เอกสาร 
สารวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนาํเสนอ
ผลงาน 

ความพยายาม 
- มีการจดัทาํเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา 
- มีกิจกรรมสมัมนางานวิชาการของสถานศึกษา 
- การจดัแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
- การ จดัรายการวิทยกุารศึกษา R-Radio 
- ประสานความร่วมมือกบัส่ือต่างๆในทอ้งถ่ิน 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 

 
ตารางที ่76 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวจัิย และโครงงาน 

 

ประเภท สถานทีเ่ผยแพร่ จํานวนคร้ัง 

นวตักรรม วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย  เวบ็ไซด ์ วอศ. ชร. 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลฯ จงัหวดัเชียงใหม่ งาน BOI Fair 
จงัหวดันนทบุรี 

3 

ส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย การแข่งขนัส่ิงประดิษฐ ์
วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย และจงัหวดัแพร่  
เวบ็ไซด ์ วอศ. ชร. สาํนกังานทรัพยากรจงัหวดัเชียงราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ กรุงเทพมหานครฯ  กาดเจียงฮายรําลึก 

14 

งานวจิยั วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลยัเทคนิคแพร่  
เวบ็ไซด ์ วอศ. ชร. 

7 
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ประเภท สถานทีเ่ผยแพร่ จํานวนคร้ัง 

โครงงาน วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลยัเทคนิคแพร่  
เวบ็ไซด ์ วอศ. ชร. 

15 

โครงการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย เวบ็ไซด ์ วอศ. ชร. 
เวบ็ไซดแ์มค็โคร หา้งแมค็โครจงัหวดัเชียงราย 

21 

โครงการวิชาชีพ วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
จงัหวดัเชียงราย 

5 

รวม 65 

 
 

จากตารางพบว่า สาขาวิชาเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจาํนวน 65 คร้ัง  
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
จาํนวนคร้ังของการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั และ

โครงงาน 
   ระดับดี    4 คร้ัง และ 4 ช่องทาง/ผลงาน หรือมากกวา่  

ระดับพอใช้  2-3 คร้ัง และ 2-3 ช่องทาง/ผลงาน 
ระดับปรับปรุง   1 คร้ัง และ 1 ช่องทาง/ผลงาน หรือนอ้ยกวา่ 
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ตารางที ่77 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่5 นวตักรรม และการวจัิย 
 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

36. จาํนวนนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
และโครงงาน 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ร้อยละ 100 ระดบั 
ปวช. จดัทาํมากกวา่1 
เร่ือง ปวส. 4 เร่ือง 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 75-99 ระดบั 
ปวช. จดัทาํอยา่งนอ้ย 
1 เร่ือง ปวส. 4 เร่ือง 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75
ระดบั ปวช. จดัทาํนอ้ย
กวา่1 เร่ือง (ไม่ได้
จดัทาํช้ินงาน)  
ปวส. 4 เร่ือง 

ทุกสาขาวิชาจดัทาํผลงาน
วชิาการผา่นเกณฑท่ี์
กาํหนด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

  เอกสาร 

หมายเลข 36 

37. จาํนวนนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
โครงงาน ท่ีมีประโยชน์
ทางวชิาชีพและ/หรือ
ไดรั้บการเผยแพร่
ระดบัชาติ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ตั้งแต่ 3 ช้ินข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
2 ช้ิน 

-ระดบัปรับปรุง 
1 ช้ินหรือนอ้ยกวา่ 

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยั โครงงาน ท่ีมี
ประโยชน์ทางวิชาชีพ
และ/หรือไดรั้บการ
เผยแพร่ระดบัชาติ  
จาํนวน 140 เร่ือง 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 37 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

184 
 

 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

38. ร้อยละของ 

งบประมาณท่ีใชใ้น 

การสร้าง พฒันา และ
เผยแพร่นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
และโครงงานต่อ 
งบดาํเนินการ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มากกวา่ร้อยละ 1.00 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 0.50-1.00 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.50 

สถานศึกษาจดัสรร
งบประมาณร้อยละ 0.59 

ผ่านเกณฑ์ระดบัพอใช้ 

ไม่ผ่านเป้าหมาย 

 

 

เอกสาร 

หมายเลข 38 

39. จาํนวนคร้ัง และ
ช่องทางการเผยแพร่ 
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยั และโครงงาน 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
4 คร้ัง และ 4 ช่องทาง 
/ผลงาน หรือมากกวา่  
-ระดบัพอใช้ 
2-3 คร้ัง และ 2-3 
ช่องทาง/ผลงาน 
-ระดบัปรับปรุง 
1 คร้ัง และ 1 ช่องทาง 
/ผลงาน หรือนอ้ยกวา่ 

สถานศึกษาเผยแพร่ 

ขอ้มูลฯ จาํนวน 65 คร้ัง 
ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี
ผ่านเป้าหมาย 

 

  เอกสาร 

หมายเลข 39 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที ่5 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 4  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับดี มีจํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คอื 
ตัวบ่งช้ีที ่36-37 และตัวบ่งช้ีที ่39 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับพอใช้ มีจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คอื 
ตัวบ่งช้ีที ่38 
ตัวบ่งช้ีระดับปรับปรุงไม่มี 
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มาตรฐานที ่ 6   ภาวะผู้นํา และการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที ่40  ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ และการมี

ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
ความตระหนัก 

- ผูบ้ริหารมีการใชภ้าวะผูน้าํและการมีวิสัยทศัน์ ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา
และหรือแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งนําสู่การปฏิบติัอย่างสอดคลอ้ง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได ้

ความพยายาม 
- มีแผนพฒันาสถานศึกษาระยะ 3-5 ปี 
- มีแผนยทุธศาสตร์ 
- มีแผนปฏิบติัการประจาํปี  
- มีรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร ตามท่ีกาํหนด สถานศึกษาไดด้าํเนินการทั้งส้ิน

จาํนวน 9 ขอ้  
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 

เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร พิจารณาตามองคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 

1. การพฒันาวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพฒันาชาติ และ
ทอ้งถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมในการพฒันาวิสยัทศัน์จากทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการ
บริหาร การตดัสินใจ และการจดัการศึกษา 

3. การกระจายอาํนาจ และเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานในการจดัการ 

4. มีกระบวนการจดัการความรู้ท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จในการพฒันาองคก์รอย่าง
ย ัง่ยืน การใชส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย 
ทิศทางการวางแผนจดัการศึกษาของตนเอง 
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5. การพึ่ งพาตนเอง ท่ีเน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริหารตวัเอง มีอาํนาจ
หน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานตามความพร้อม และสถานการณ์ของ
สถานศึกษา 

6. การประสานงาน ทั้ งบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอก 
รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือดา้นทรัพยากร และเทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ 

7.  ความสามารถในการปรับใชก้ารบริหารตามสถานการณ์ท่ีนาํไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และหลากหลาย 

8.  การพฒันาตนเอง ทั้งการพฒันาองค์กร พฒันาวิชาชีพ พฒันาบุคคล และ
พฒันาทีมงาน เพื่อการพฒันาไปสู่องคก์รการเรียนรู้ 

9.  การกาํกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพฒันาองค์กร การตรวจสอบ และ
ถ่วงดุล โดยตน้สงักดั กาํหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกนัคุณภาพ การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และตอ้งดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

   ระดับดี    8-9  ขอ้ 
ระดับพอใช้  6-7 ขอ้ 
ระดับปรับปรุง   นอ้ยกวา่ 6 ขอ้ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่41  ร้อยละของบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ความตระหนัก 

- มีการกํากับติดตามให้ครูปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ความพยายาม 
- มีโครงการเชิดชูเกียรติ ครูผูมี้คุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ 
- มีโครงการครูดีเด่น ประจาํปีของสถานศึกษา 
- จดัทาํโครงการจดัอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะแก่ครู 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
 
 



 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

187 
 

 

สัมฤทธิผล 
 

ตารางที ่78 การปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ 
 

จํานวนบุคลากรครู
ทั้งหมด 

จํานวนบุคลากรทีไ่ด้รับ 
ใบประกอบวชิาชีพครู 

จํานวนครูทีผ่่านการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 
และจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ.2548 

87 คน 87 คน 87 คน 

 
จากตารางพบว่า บุคลากรของสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม มีจาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของบุคลากรทั้งสาขาวิชา  
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
ร้อยละของบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
   ระดับดี    มากกวา่ร้อยละ 90 

ระดับพอใช้  ร้อยละ 85 - 90 
ระดับปรับปรุง   นอ้ยกวา่ ร้อยละ 85 

 
ตัวบ่งช้ีที ่42 ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 

ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีการจดัทาํขอ้มูลพื้นฐานทั้งหมด เช่น ขอ้มูลผูเ้รียน บุคลากร งบประมาณ มี
ระบบบริหารจดัการขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและมีประสิทธิภาพ และการจดัการความรู้ของ
สาขาวิชา สาขางานเพ่ือพฒันาการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม 
- มีโครงการพฒันาศูนยส์ารสนเทศของสถานศึกษา 
- มีโครงการใชร้ะบบบริหารจดัการสารสนเทศในสถานศึกษา 
- โครงการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 
- โครงการความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนั 
- มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจดัการมาใชแ้ละจดัการความรู้ 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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สัมฤทธิผล 
สถานศึกษาไดด้าํเนินการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา ตาม

องคป์ระกอบท่ีกาํหนดให ้จาํนวน 5 ขอ้  
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา พิจารณา

ตามองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
1.  มีขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการตดัสินใจท่ีเป็นปัจจุบนั 
2.  มีระบบการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีเหมาะสม และมีผูรั้บผดิชอบ 
3.  มีระบบฐานขอ้มูลทั้งหมดท่ีประสานกนัเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 
4.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบการบริหารจดัการขอ้มูล 
5.  มีการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

   ระดับดี    ปฏิบติัขอ้ 1 - ขอ้ 4 หรือปฏิบติัครบทั้ง 5 ขอ้ 
ระดับพอใช้  ปฏิบติัขอ้ 1 - ขอ้ 3 
ระดับปรับปรุง   ปฏิบติัขอ้ 1 - ขอ้ 2 หรือไม่ไดด้าํเนินการ 
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ตารางที ่79 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่6 ภาวะผู้นํา และการจัดการ 
 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

40. ระดบัคุณภาพ 
การบริหารของ 
ผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนยทุธศาสตร์ 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา 
ดว้ยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
8-9 ขอ้ 
-ระดบัพอใช้ 
6-7 ขอ้ 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ 6 ขอ้ 

ปฏิบติัตามเกณฑฯ์ 

 ครบจาํนวน 9 ขอ้ 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี
ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 40 

41. ร้อยละของ
บุคลากรในสาขาวิชา 
ท่ีสามารถปฏิบติัตาม 
จรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
บุคลากรใน 
สถานศึกษาปฏิบติัตาม 
จรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพ 
มากกวา่ ร้อยละ 90  
ข้ึนไป 
-ระดบัพอใช้ 
ร้อยละ 85-90 
-ระดบัปรับปรุง 
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 85 

บุคลากรของสาขาวชิา
สามารถปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ มาตรฐาน
วชิาชีพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสม คิดเป็น 

ร้อยละ 100.00 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

190 
 

 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

42. ระดบัคุณภาพ 
ของการจดัระบบ 
สารสนเทศ และ 
การจดัการความรู้ 
ของสาขาวิชา 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
สาขาวิชาปฏิบติัตาม 
องคป์ระกอบ 

ระดบัคุณภาพของการ
จดัระบบสารสนเทศ
และการจดัการความรู้
ขอ้ 1-ขอ้ 4 หรือ ขอ้ 5 
-ระดบัพอใช้ 
ปฏิบติัตามเกณฑฯ์  
ขอ้ 1-ขอ้ 3 
-ระดบัปรับปรุง 
ปฏิบติัตามเกณฑฯ์  
ขอ้ 1-ขอ้ 2 หรือไมได้
ดาํเนินการ 

สาขาวิชาปฏิบติัตาม 
ขอ้มูลประกอบการตดัสิน 
ตวับ่งช้ีท่ี 42 ในเกณฑก์าร
ประเมินตนเองตามตวับ่งช้ี
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ครบ จาํนวน 5 ขอ้  

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 42 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที ่6 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 3  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับดี มีจํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คอื 
ตัวบ่งช้ีที ่40-42 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุงไม่มี 
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มาตรฐานที ่ 7   มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีที ่43  ระบบ และกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบดว้ยระบบพฒันาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ การจดัการ
ประกนัคุณภาพ โดยไดก้าํหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เช่น นโยบายและแผนงานประกนัคุณภาพ คณะ
บุคคล หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการทาํงานประกนัคุณภาพ คู่มือการประกนัคุณภาพ 
มาตรฐาน และเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลพัธ์ และการนาํผลการ
ประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียน และผูจ้บการศึกษามี
คุณภาพ 

ความพยายาม 
- มีการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาในระยะต่าง ๆ 
- มีการจดัทาํนโยบายและแผนงานประกนัคุณภาพ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบการทาํงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- จดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพ 
- จดัทาํมาตรฐานและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ 
- จดัทาํแผนกาํกบัติดตาม 
- จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 
- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
ระบบกลไกการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดด้าํเนินการทั้งส้ินจาํนวน 4 ขอ้  
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
ระบบกลไกในการคุณภาพภายใน พิจารณาตามองคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 

1. คู่มือ และแผนการประกนัคุณภาพ 
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ประจาํปี 
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3. ขอ้มูลหลกัฐานการตอบสนองขอ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบ 
หรือกลไกการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

4. รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา 
   ระดับดี    มีการปฏิบติัครบทั้ง 4  ขอ้ 

ระดับพอใช้  ปฏิบติัขอ้ 1- ขอ้ 3 
ระดับปรับปรุง   ปฏิบติัขอ้ 1- ขอ้ 2 หรือไม่ไดด้าํเนินการ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่44  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก 

- สถานศึกษามีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
สาธารณชน มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการบริหารใหไ้ดม้าตรฐาน จดัทาํ
แผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ี
พฒันาข้ึน มีการปฏิบติัท่ีดี หรือการเป็นแหล่งอา้งอิงของสถานศึกษาอ่ืน 

ความพยายาม 
- มีคู่มือและแผนการประกนัคุณภาพ 
- มีหลกัฐาน หรือรายงานแสดงผลการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 
- มีการนาํผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจาํปีรวมทั้งขอ้เสนอแนะมาใช้
พฒันาปรับปรุงการบริหาร 

- มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และสาธารณชน 

- การดาํเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดด้าํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
สัมฤทธิผล 
ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดด้าํเนินการทั้งส้ินจาํนวน 3 ขอ้  
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินของ สอศ. 
ระบบกลไกในการคุณภาพภายใน พิจารณาตามองคป์ระกอบ ต่อไปน้ี 

1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ต่อกรรมการสถานศึกษา และ
สาธารณชน 
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2. มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารใหไ้ดม้าตรฐาน และ
จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสาขาวิชา 

3. มีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน มีการปฏิบติัท่ีดี 
(Good Practice) หรือการเป็นแหล่งอา้งอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมทั้งเกิดการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 

   ระดับดี    ปฏิบติัครบทั้ง 3  ขอ้ 
ระดับพอใช้  ปฏิบติัขอ้ 1 และ ขอ้ 2 
ระดับปรับปรุง   ปฏิบติัขอ้ 1 เพียงขอ้เดียว 
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ตารางที ่80 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่7 มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 
 

ตวับ่งช้ีที่ 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ของการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิ ข้อมูลหลกัฐาน
สนับสนุน ผ่าน ไม่ผ่าน 

43. ระบบ และกลไกใน
การประกนัคุณภาพ
ภายในท่ีก่อใหเ้กิดการ
พฒันาสาขาวชิาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
มีการปฏิบติัครบทั้ง 

4 ขอ้ 
-ระดบัพอใช้ 
ปฏิบติัขอ้ 1 - ขอ้ 3 
-ระดบัปรับปรุง 
ปฏิบติัขอ้ 1 - ขอ้ 2 
หรือไม่ไดด้าํเนินการ 

ปฏิบติัตามระบบกลไก
ในการประกนัคุณภาพ
ภายใน จาํนวน 4 ขอ้ 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี
ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 43 

44. ประสิทธิผลของ
การประกนัคุณภาพ
ภายใน 

เป้าหมาย ไดร้ะดบัดี 
เกณฑ์การประเมนิ 
-ระดบัด ี 
ปฏิบติัครบทั้ง 3 ขอ้ 
-ระดบัพอใช้ 
ปฏิบติัขอ้ 1 - ขอ้ 2 
-ระดบัปรับปรุง 
ปฏิบัติขอ้ 1 เพียงข้อ
เดียว 

ปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิผลในการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

จาํนวน 3 ขอ้ 

ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี
ผ่านเป้าหมาย 

  เอกสาร 

หมายเลข 44 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที ่7 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 2  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับดี มีจํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คอื 
ตัวบ่งช้ีที ่43 และตัวบ่งช้ีที ่44 
ตัวบ่งช้ีทีอ่ยู่ในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุงไม่มี 
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ตอนที ่6 
สรุป และแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

 
6.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย ประจาํปีการศึกษา 2554
พบว่าผา่นเกณฑป์ระเมินทุกมาตรฐาน และทุกตวับ่งช้ี หากแต่ยงัมีบางมาตรฐานและบางตวับ่งช้ีท่ี
ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันา ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้การดาํเนินงานมีคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานการอาชีวศึกษา ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี  

6.1.1  มาตรฐาน และตวับ่งช้ี ท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 
   มาตรฐานท่ี  1 มี 13 ตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัดี  จาํนวน      11 ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัพอใช ้  จาํนวน        1 ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ีไม่ไดป้ฏิบติั   จาํนวน        1 ตวับ่งช้ี 

   มาตรฐานท่ี  2  มี 15 ตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัดี  จาํนวน      13 ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัพอใช ้  จาํนวน        2 ตวับ่งช้ี 

             มาตรฐานท่ี  3 มี 5 ตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัดี  จาํนวน        4 ตวับ่งช้ี     

 ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัพอใช ้  จาํนวน        1 ตวับ่งช้ี 
   มาตรฐานท่ี  4 มี 2 ตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัดี  จาํนวน        2 ตวับ่งช้ี 
   มาตรฐานท่ี  5 มี 4 ตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัดี  จาํนวน        3 ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัพอใช ้  จาํนวน        1 ตวับ่งช้ี 

   มาตรฐานท่ี  6 มี 3 ตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัดี  จาํนวน        3 ตวับ่งช้ี 

   มาตรฐานท่ี  7 มี 2 ตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑใ์นระดบัดี  จาํนวน        2 ตวับ่งช้ี 
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สรุป : ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งช้ี 
 

6.1.2  ตวับ่งช้ีท่ีประเมินผา่นเกณฑใ์นระดบัดี   
   เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 
    ตวับ่งช้ีท่ี   1  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   2  มาตรฐานท่ี  1 (ไม่ไดป้ฏิบติั) 
              ตวับ่งช้ีท่ี   3  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   4  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   5  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   6  มาตรฐานท่ี  1 
              ตวับ่งช้ีท่ี   8  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   9  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   10  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   11  มาตรฐานท่ี  1 
              ตวับ่งช้ีท่ี   12  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   13  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   14  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   15  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   16  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   17  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   18  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   19  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   20  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   21  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   22  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   23  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   24  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   25  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   26  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   29  มาตรฐานท่ี  3 
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    ตวับ่งช้ีท่ี   31  มาตรฐานท่ี  3 
    ตวับ่งช้ีท่ี   32  มาตรฐานท่ี  3 
    ตวับ่งช้ีท่ี   33  มาตรฐานท่ี  3 
    ตวับ่งช้ีท่ี   34  มาตรฐานท่ี  4 
    ตวับ่งช้ีท่ี   35  มาตรฐานท่ี  4 
    ตวับ่งช้ีท่ี   36  มาตรฐานท่ี  5 
    ตวับ่งช้ีท่ี   37  มาตรฐานท่ี  5 
    ตวับ่งช้ีท่ี   39  มาตรฐานท่ี  5 
    ตวับ่งช้ีท่ี   40  มาตรฐานท่ี  6 
    ตวับ่งช้ีท่ี   41  มาตรฐานท่ี  6 
    ตวับ่งช้ีท่ี   42  มาตรฐานท่ี  6 
    ตวับ่งช้ีท่ี   43  มาตรฐานท่ี  7 
    ตวับ่งช้ีท่ี   44  มาตรฐานท่ี  7 

6.1.3  ตวับ่งช้ีท่ีประเมินผา่นเกณฑใ์นระดบัพอใช ้  
   เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 
    ตวับ่งช้ีท่ี   7  มาตรฐานท่ี  1 
    ตวับ่งช้ีท่ี   27  มาตรฐานท่ี  2 
    ตวับ่งช้ีท่ี   28  มาตรฐานท่ี  2  
    ตวับ่งช้ีท่ี   30  มาตรฐานท่ี  3 
    ตวับ่งช้ีท่ี   38  มาตรฐานท่ี  5                                    

6.1.4  ตวับ่งช้ีท่ีประเมินผา่นเกณฑใ์นระดบัระดบัปรับปรุง  
    ไม่มีตวับ่งช้ีท่ีอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

6.1.5 ตวับ่งช้ีท่ีตอ้งพฒันา ปรับปรุง  
  ตวับ่งช้ีท่ี  7  มาตรฐานท่ี  1  
  ตวับ่งช้ีท่ี  27  มาตรฐานท่ี  2 
  ตวับ่งช้ีท่ี 28  มาตรฐานท่ี  2 

    ตวับ่งช้ีท่ี   30  มาตรฐานท่ี  3 
    ตวับ่งช้ีท่ี   38  มาตรฐานท่ี  5                                    
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6.2  แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
เพื่อให้การพฒันาการจดัการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงรายไดก้าํหนดการพฒันาสถานศึกษา
ในอนาคต โดยกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั ในรูปแบบของโครงการ 
กิจกรรม พอสรุป ไดด้งัน้ี 

 
6.2.1  แผนพฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษา   

  1)   โครงการเพ่ิมปริมาณผูเ้รียนวิชาชีพทุกระดบั 
  2) โครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ และมาตรฐาน 
  3) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ 
   ผูส้าํเร็จการศึกษา 
  4)   โครงการประชาสมัพนัธ์ และแนะแนวการจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
  5)  โครงการใหค้วามรู้เร่ืองระเบียบแบบแผนปฏิบติัราชการ 
  6)   โครงการประหยดัพลงังาน และสร้างประสิทธิภาพการใชว้สัดุ 
  7)   โครงการสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการ 
  8)   โครงการจดัทาํแผนปฏิบติัการ และแผนยทุธศาสตร์ประจาํปี 
   งบประมาณ 2555 
  9) โครงการพฒันาองคก์ร 

6.2.2  แผนพฒันาผูเ้รียน 
  1)  โครงการความร่วมมือเพื่อผลิต และพฒันากาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษา 
  2)  โครงการพฒันานกัเรียน นกัศึกษา สู่การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 
  3) โครงการเพ่ิมวฒิุผูมี้ประสบการณ์ดา้นวิชาชีพ 
  4) โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
  5) โครงการกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษาและระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั 
    6) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
   พระเจา้อยูห่วั 5 ธนัวาคม 2555 
  7)  โครงการรณรงคต่์อตา้นส่ิงเสพติด และภยัเอดส์ 
  8) โครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ 
  9)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
  10)  โครงการสืบสานประเพณี วฒันธรรม เพื่อความเป็นไทย และทอ้งถ่ิน 
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  11)  โครงการสืบสานงานดนตรี และนาฏศิลป์พื้นบา้น 
  12) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นาํความรู้ นาํวิชาชีพ 

6.2.3  แผนพฒันาหลกัสูตร และการจดัการเรียน การสอน   
  1) โครงการเปิดสอนระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
   การท่องเท่ียว 
  2)  โครงการปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
  3) โครงการจดัการสอนตามหลกัสูตร 3 แนวทาง (3 Track) 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การเขียนแผนการเรียนรู้”    

6.2.4  แผนพฒันาการจดัทาํผลงานโครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งานวิจยั 

  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การทาํวิจยัในชั้นเรียน” 
  2)  โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
  3)   โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ 
  4) โครงการส่งเสริมงานวิจยัพฒันาส่ิงประดิษฐ ์

6.2.5  แผนพฒันาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสงัคม 
  1) โครงการอาชีวะรวมพลงับริการ 
  2) โครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจน 
  3)  โครงการสร้างงาน และสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน  
  4)  โครงการส่งเสริมการสร้างผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
  5)  โครงการจดัตั้งศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 

6.2.6  แผนพฒันาการจดัหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
  1)  โครงการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยไอที (IT) 
  2)   โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  3)    โครงการพฒันาเวปไซคข์องวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
  4) โครงการพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  5)  โครงการพฒันาซอฟทแ์วร์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

6.2.7  แผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการส่งเสริมการพฒันาความรู้ของบุคลากรสู่คุณภาพ 
   2) โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการ

   อาชีวศึกษาภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
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   และการศึกษาดูงานสถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษาในต่างประเทศแถบ
   ทวีปเอเชีย และทวีปยโุรป   

   3) โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก 
 6.2.8  แผนพฒันาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษา  
  1)  โครงการความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาร่วมกบั 
    สถานประกอบการ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2)   โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
6.3  ส่ิงทีต้่องการความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

6.3.1   ความช่วยเหลือทางดา้นวิทยากร และหรือวิทยาการในการพฒันาบุคลากรครู ใน
สถานศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน ในประเทศ และต่างประเทศ 

6.3.2   การช่วยเหลือจากสถานประกอบการ ชุมชน ปราชญ์ท้องถ่ิน และหน่วยงาน        
ตน้สงักดัในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

6.3.3   การช่วยเหลือ สนับสนุน ดา้นงบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์
เก่ียวกบัเทคโนโลย ีจากภาครัฐ และหรือ องคก์ร สมาคม ชมรม ภาคเอกชน 

6.3.4   หนังสือ เอกสาร ตาํรา คู่มือเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารอาชีวศึกษา 

6.3.5   การไดรั้บการนิเทศ ติดตาม งานทางดา้นวิชาการอยา่งต่อเน่ือง 
6.3.6 ทุนการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศสาํหรับ ผูเ้รียน และครูในการพฒันา

ตนเอง 
6.3.7 การร่วมมือจดัการอาชีวศึกษาในทุก ๆ ดา้นจากหน่วยงานภาครัฐ และหรือ องคก์ร 

สมาคม ชมรม ภาคเอกชน 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก  ก  เปรียบเทยีบผลการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2552-2554 

ตารางที ่81 เปรียบเทยีบผลการประเมินมาตรฐานที ่1 ปีการศึกษา 2552-2554 
 

ตัวบ่งช้ีที ่
ผลการ
ประเมนิ 
ปี 52 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 53 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 54 

1.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี ด ี ด ี ด ี
2.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้  ด ี ด ี ไม่ปฏิบัต ิ

3.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้
แกปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

ด ี ด ี ด ี

4.   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการใชภ้าษาส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน   การเขียน และ
การสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ด ี ด ี ด ี

5.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการศึกษา
คน้ควา้และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ด ี ด ี ด ี

6.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

ด ี ด ี ด ี

7. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

8. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พอใช้ ด ี ด ี

9.  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ด ี ด ี ด ี

10.  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีผา่นการ
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

ด ี ด ี ด ี

11.   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

พอใช้ ด ี ด ี

12.   ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์           
ของผูส้าํเร็จการศึกษา 

ด ี ด ี ด ี

13.  ร้อยละของผูเ้รียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดร้ะหวา่งเรียน ด ี ด ี ด ี
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ตารางที ่82 เปรียบเทยีบผลการประเมินมาตรฐานที ่2 ปีการศึกษา 2552-2554 
 

ตัวบ่งช้ีที ่
ผลการ
ประเมนิ 
ปี 52 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 53 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 54 

14.  ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ ด ี ด ี ด ี
15. ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด ี ด ี ด ี
16. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน ด ี ด ี ด ี
17. ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ สาํหรับการจดัการเรียน

การสอนอยา่งเหมาะสม 
ด ี ด ี ด ี

18. ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา ด ี ด ี ด ี
19. ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ

โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ด ี ด ี ด ี

20. ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศนูยว์ทิยบริการใหเ้หมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน               
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ด ี ด ี ด ี

21. ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ด ี ด ี ด ี
22. ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
ด ี ด ี ด ี

23. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ด ี ด ี ด ี
24. จาํนวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน และ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ด ี ด ี ด ี

25. จาํนวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาในการจดัการศึกษา
ระบบทวภิาคีและระบบปกติ 

ด ี ด ี ด ี

26. จาํนวนคน-ชัว่โมงของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภมิูปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนร่วม
ในการพฒันาผูเ้รียน 

ด ี ด ี ด ี

27. อตัราส่วนของผูส้อนประจาํท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
28. อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
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ตารางที ่83 เปรียบเทยีบผลการประเมินมาตรฐานที ่3 ปีการศึกษา 2552-2554 
 

ตัวบ่งช้ีที ่
ผลการ
ประเมนิ 
ปี 52 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 53 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 54 

29. จาํนวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา ด ี ด ี ด ี
30. จาํนวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน พอใช้ ด ี พอใช้ 
31. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ ด ี ด ี ด ี
32. จาํนวนคร้ัง และประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพนัธ์ 
ด ี ด ี ด ี

33. จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรม 
ประเพณี และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ด ี ด ี ด ี

 

ตารางที ่84 เปรียบเทยีบผลการประเมินมาตรฐานที ่4 ปีการศึกษา 2552-2554 
 

ตัวบ่งช้ีที ่
ผลการ
ประเมนิ 
ปี 52 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 53 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 54 

34. จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ และฝึกทกัษะ
วชิาชีพ 

ด ี ด ี ด ี

35. ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวชิาชีพ และฝึก
ทกัษะวิชาชีพต่องบดาํเนินการ 

ด ี ด ี ด ี
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ตารางที ่85 เปรียบเทยีบผลการประเมินมาตรฐานที ่5 ปีการศึกษา 2552-2554 
 

ตัวบ่งช้ีที ่
ผลการ
ประเมนิ 
ปี 52 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 53 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 54 

36. จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวจิยัและโครงงาน ด ี ด ี ด ี
37. จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวจิยั โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวชิาชีพและ/หรือ

ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 
ด ี ด ี ด ี

38. ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยัและโครงงานต่องบดาํเนินการ 

พอใช้ ด ี พอใช้ 

39. จาํนวนคร้ัง และช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยัและโครงงาน 

ด ี ด ี ด ี

 
ตารางที ่86 เปรียบเทยีบผลการประเมินมาตรฐานที ่6 ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ตัวบ่งช้ีที ่
ผลการ
ประเมนิ 
ปี 52 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 53 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 54 

40. ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ และการ   
มีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ด ี ด ี ด ี

41. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ ด ี ด ี ด ี
42. ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจดัการ 

และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 
ด ี ด ี ด ี

 
ตารางที ่87 เปรียบเทยีบผลการประเมินมาตรฐานที ่7 ปีการศึกษา 2552-2554 

 

ตัวบ่งช้ีที ่
ผลการ
ประเมนิ 
ปี 52 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 53 

ผลการ
ประเมนิ 
ปี 54 

43. ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

ด ี ด ี ด ี

44. ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน ด ี ด ี ด ี
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ภาคผนวก  ข  คณะผู้จัดทาํ 
 
กรรมการอาํนวยการ 
   นางคนึงนิจ   พรหมเนตร 
    นางนงลกัษณ์   สวสัด์ิอารี 
    นายเจริญ เช้ือเมืองพาน 
    นายพงศธร ชยัวฒิุ 
   นายสุภเวช โชติญาณวงษ ์
 
กรรมการจัดทาํข้อมูล 
   นายโพธ์ตะวนั ทีโยตระกลู 
   นางสุวนา   เช่ียววานิช 
   นางสาวเทพนิ มธัยมจนัทร์ 
   นายอเนกวงศ ์  ยอดดาํเนิน 
   นางสาวนุชจรี แกว้เพียร 
   นางกลุวรรณ์   ร่ืนรวย 
   นางภคพร   ไพบูลย ์
   นางจงกลนี ณ สงขลา 
   นายกมล   สาริกานนท ์
   นางพรรัตน์   ขาํอุไร 
   นายสุรสิทธ์ิ ปุสุรินทร์คาํ 
   นางนาตยา นาพนมไชย 
   นางพิสมยั   นนประสาท 
   นางวชัรี แสนสิงห์ชยั 
   นางวภิา   รัตนมาลานุกลู 
   นางอาํไพ   สาริกานนท ์

   นางสาวเทพนิ มธัยมจนัทร์ 
   นางสุพตัรา พรหมพิชยั 
   นายธวชัชยั สาเกตุ 
   นางสาวศิริลกัษณ์ แก่นจนัทร์ 
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   นางสุรีย ์ ทองกร 
   นางสาวสุปรียา   สนัอุดร 

   นางนยัรัตน ์ กลา้วิเศษ 
  นายอิทธิ   โลหะชาละ 
  นายอุดม   ใจพรหม 
  นางรัตนา ปินตาเขียว 
  นางสรกมล ผาคาํสระศรี 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล จัดพมิพ์ ออกแบบปก และจัดทาํรูปเล่ม 
   นายอิทธิ   โลหะชาละ 
   นางนยัรัตน ์ กลา้วิเศษ 
   นางประภสัสร นวนไชย 
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