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คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาไวในมาตรา ๔๘ หมวด ๖ ที่วาดวยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได
บัญญัติไววา ใหหนวยงานการศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญนี้ จึงไดทําการ
ประเมินคุณภาพภายใน และนําเสนอผลการประเมิน ใหหนวยงานตนสังกัด สมศ. และสังคมรับทราบ
โดยไดทําการประเมินครั้งแรกในปการศึกษา ๒๕๔๕ และประเมินตอเนื่องจนถึงปจจุบัน การประเมิน
ครั้งนี้เปนการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ ๑๕ เพ่ือใหเกิดมีความตอเนื่องในดานการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับเปาหมาย และวิสัยทัศน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการโดยยึดหลัก 
ความเที่ยงตรง แมนยํา เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพจริง สามารถตรวจสอบได
ทุกตัวบงชี้ มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายในทุกๆ ครั้ง จึง
สงผลใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงรายตอไปรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เปนการสรุปการปฏิบัติงานทุกๆ มิติ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย ในปการศึกษา ๒๕๕๙ซึ่งปการศึกษานี้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใชมาตรฐานประกันคุณภาพภายในจํานวน  ๔  มาตรฐาน ๑๔ ตัวบงชี้ ที่ประกาศใชเมื่อป พ.ศ. 
๒๕๕๙โดยวิทยาลัยฯ ไดใชเครื่องมือในการประเมินอยางหลากหลาย และผลสรุปที่ได ยังคงแสดงให
เห็นถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่ยังคงรักษาระดับมาตรฐานที่ดี
เชนเดิม 

 
 
 
                                                                           วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
                                                                                                              

หนา 
คํานํา   ก 
สารบัญ   ข 
ตอนท่ี  ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 1     
ตอนท่ี  ๒ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 2 
 ๒.๑  ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 2 
 ๒.๒ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 3 
 ๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 11 
ตอนท่ี  ๓ การดําเนินงานของสถานศึกษา 28 
 ๓.๑  ทิศทางการดําเนินงานของสถานศกึษา 28 
 ๓.๒  การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 29 
ตอนท่ี  ๔ การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 30 
 มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา 30 
 มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศกึษา 33 
 มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 46 
 มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน 55 
ตอนท่ี  ๕ สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 59                                                         

๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 59 
 ๕.๒ สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 60 
ตอนท่ี  ๖ ภาคผนวก    
 ภาคผนวก ก   คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 61 
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ตอนที่ ๑ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
ผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศกึษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ตัวบงชี้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานท่ี 
๑ ๕.๐๐ ๔.01     9.01 4.51 
๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 5.00 ๕.๐๐ 5.00 30.0 5.00 
๓ 5.00 5.00 4.00 ๕.๐๐   19.0 4.75 
๔ ๕.๐๐ -     5.00 5.00 

รวม 5.00 4.67 4.50 5.00 5.00 5.00 4.65 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑.๑  ระดับตัวบงชี ้
       ๑.๑  ระดับตัวบงชี้ 
              ๑.๑.๑  ตวับงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน....๑2...ตวับงชี ้
     ๑.๑.๒  ตวับงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ด”ี   จํานวน.....๒....ตัวบงชี ้
              ๑.๑.๓  จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”  จํานวน.....-......ตัวบงชี ้
              ๑.๑.๔  จํานวนตัวบงชี้อยูในระดับคณุภาพ “ตองปรับปรุง”          จํานวน.....-......ตัวบงชี ้
              ๑.๑.๕  ตวับงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน.....-......ตัวบงชี ้
       ๑.๒  จุดเดน 

-  เปนสถานศึกษาขนาดใหญ ที่มีระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบสนับสนุนที่ดี 
สามารถรับนโยบายจากหนวยงานตนสังกัดนํามาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมไดเปนอยางด ี
       ๑.๓  จุดท่ีควรพัฒนา 

-  การจัดเก็บขอมูลตามเกณฑตัวบงชี้ตามมาตรฐานใหมยังไมเปนระบบเทาที่ควร 
        ๑.๔  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

-  ควรสนับสนุนการศึกษาทวิภาคี ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
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ตอนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 

 
๒.๑  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
         ที่ตั้ง ณ สถานที่ปจจุบัน  เลขที่ ๖๗๐ ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 โทรศัพท  ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖  โทรสาร ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑ 

Website  www.cvc.ac.th 
 E-mail  cvc_ac@cvc.ac.th 
 สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 
 สภาพชมุชน เศรษฐกิจ สังคม 
 จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน คือ ประเทศ
สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพ้ืนที่รวม ๗.๒๙ ลานไร มีประชากร ๑.๒๑ 
ลานคน ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ประเพณี และวัฒนธรรม มีเอกลักษณโดดเดน และ                   
มีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยมีมูลคาการผลิตรวม ๓๕,๑๙๐ ลานบาท ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 
๓๑,๔๔๘ บาท ตอคนตอป เปนลําดับที่ ๑๔ ของภาคเหนือ และลําดับที่ ๕๖ ของประเทศ รายไดหลักของ
จังหวัดเชียงราย คือภาคการเกษตร รอยละ ๒๓.๗๔ รองลงมา คือการคาปลีกคาสง รอยละ ๒๓.๓๐ และ
การบริการดานอสังหาริมทรัพย รอยละ ๖.๖๓ ตามลําดับ เปนพ้ืนที่การพัฒนาตามแนวเหนือ - ใต (North 
- South Economic Corridor) เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต ภายใตโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศ GMS (โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง) และโครงการ
ความรวมมือ ACMECS (กรอบความรวมมือระหวาง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พมา ไทย และ
เวียดนาม) และเปนพ้ืนที่เปาหมายในการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล 
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๒.๒  ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 
    ๒.๒.๑  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
๑. ดร.แสวง  เครื่องวิวัฒนกุล ประธานกรรมการ 
๒. นายเฉลิมชัย  ภูจีนาพันธ กรรมการผูแทนครูหรือคณาจารย 
๓. นาวาอากาศเอก กรวุฒิ  ประภานนท กรรมการผูแทนผูปกครอง 
๔. นายธวัช  หลานามวงค กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
๕. นายปรีชา  พัวนุกุลนนท กรรมการผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
๖. ดร.อดิศร  สุดด ี กรรมการผูแทนศิษยเกา 
๗. พระเทพสิทธินายก กรรมการผูแทนศาสนา 
๘. ศจ.ดร.ศิริรัตน  ปุสุรินทรคํา กรรมการผูแทนศาสนา 
๙. ดร.อนุรัตน  อินทร กรรมการผูแทนสถานประกอบการ 

๑๐. นายพรเทพ  อินทชัย กรรมการผูแทนสถานประกอบการ 
๑๑. นายพงษทร  ชยาตุลชาต กรรมการผูแทนสถานประกอบการ 
๑๒. นางจีรวรรณ  บานช ี กรรมการผูแทนสถานประกอบการ 
๑๓. นายกนก  วิศวะกุล กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
๑๔. นายมนูญ  ใยบัวเทศ กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
๑๕. นายอิทธิ  โลหะชาละ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๖. นายพัฒนา  สิทธิสมบัต ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๗. นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย กรรมการและเลขานุการ 
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๒.๒.๓  จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน 

จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒกิารศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิ

เศ
ษ 

มี ไม
มี 

ปร
ญิ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ํา
กว

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 20 15 5 17 3 1 4 15 - 
แผนกวิชาคหกรรม 4 3 1 4 - - 1 3 - 
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

11 4 7 9 2 - 2 9 - 

แผนกวิชาผาและเครื่อง 
แตงกาย 

5 4 1 4 1 - - 5 - 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป 4 1 3 4 - - 2 2 - 
แผนกวิชาการออกแบบ 3 2 1 3 - - - 3 - 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 1 3 2 2 1 1 3 - 

แผนกวิชาการบัญชี 11 8 3 8 3 5 5 5 - 
แผนกวิชาการตลาด 8 5 1 7 1 5 5 3 - 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 2 1 1 1 1 1 1 1 - 
แผนกวิชาการเลขานุการ 5 5 - 5 - 2 2 3 - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 9 5 4 7 2 3 3 6 - 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 2 - 2 - 1 1 1 - 

แผนกวิชาการทองเที่ยว 8 7 1 7 1 6 6 2 - 
แผนกวิชาการโรงแรม 4 2 2 2 2 1 1 3 - 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 ๒.๒.๔  จํานวนบุคลากรทางการศกึษา 

ฝาย/แผนกวิชา/งาน 

 สถานภาพ 

จํานวน
(คน) 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝายบริหารทรัพยากร      
งานบริหารงานทั่วไป 4 2 - - 2 
งานบุคลากร 2 1 - - 1 
งานการเงิน 2 1 - - 1 
งานบัญชี 2 1 - - 1 
งานพัสด ุ 11 3 - 3 5 
งานอาคารสถานที่ 24 4 - 4 16 
งานทะเบียน 7 1 - - 6 
งานประชาสัมพันธ 6 2 1 1 2 

ฝายแผนงานและความรวมมือ      
งานวางแผนและงบประมาณ 4 2 - - 2 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 6 2 - - 4 
งานความรวมมือ 6 3 - - 3 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 10 8 - - 2 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 13 9 - - 4 
งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 11 6 1 - 4 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 45 6 4 - 35 
งานครูที่ปรึกษา 5 3 - - 2 
งานปกครอง 10 7 - - 3 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 6 1 1 - 4 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 7 3 1 - 3 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 7 3 2 - 2 
  



๗ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ฝาย/แผนกวิชา/งาน 

 สถานภาพ 

จํานวน
(คน) 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝายวิชาการ      
แผนกวิชาสามัญสัมพันธและแผนกวิชาชีพ 15 14 - - 1 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 10 4 - - 6 
งานวัดผลและประเมินผล 5 2 1 - 2 
งานวิทยบริการและหองสมุด 5 2 - - 3 
งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี 6 2 1 - 3 
งานสื่อการเรียนการสอน 3 1 - - 2 
งานอาชีวศกึษาบัณฑิต 7 4 - - 3 
 

๒.๒.๕ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป 
                    (ปที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายนของปการศึกษาที่รายงาน) 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการบัญชี 129 - - 152 - - 139 - - 420 

สาขางานการตลาด 45 - - 62 - - 60 - - 167 

สาขางานการเลขานุการ 17 - - 16 - - 25 - - 58 

สาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

72 - - 61 - - 42 - - 175 

สาขางานวิจิตรศิลป 24 - - 14 - - 19 - - 57 

สาขางานการออกแบบ 16 - - 12 - - 16 - - 44 

สาขาเทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

28 - - 20 - - 27 - - 75 

สาขางานแฟชั่น 
และสิ่งทอ 

30 - - 16 - - 18 - - 64 



๘ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

สาขาอาหารและ
โภชนาการ 

154 - - 111 - - 103 - - 368 

สาขางานคหกรรม 
เพ่ือการโรงแรม 

31 - - 32 - - 14 - - 77 

สาขางานการโรงแรม 78 - - 66 - - 52 - - 196 

สาขางานการทองเท่ียว 81 - - 79 - - 59 - - 219 

สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

44 - - 30 - - 23 - - 97 

รวม 749 - - 671 - - 597 - - 2,017 

ระดับปวส. 
สาขาการบัญชี 133 - - 125 - - - - - 258 

สาขางานการตลาด 27 21 - 25 16 - - - - 89 

สาขางานการเลขานุการ 25 - - 18 - - - - - 43 

สาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

33 - - 32 - - - - - 65 

สาขางานการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 

 13 -  8 - - - - 21 

สาขางานการจัดการ 
โลจิสติกส 

48 - - 49 - - - - - 97 

สาขางานวิจิตรศิลป 4 - - 13 - - - - - 17 

สาขางานเทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

19 - - 14 - - - - - 33 

สาขางานแฟชั่น 
และสิ่งทอ 

8 - - 7 - - - - - 16 

สาขางานอาหารและ 
โภชนาการ 

47 46 - 66 25 - - - - 202 

 

 



๙ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

สาขางานคหกรรม 
เพ่ือการโรงแรม 

10 - - 11 - - - - - 21 

สาขางานการโรงแรม 20 14 - 23 19 - - - - 76 

สาขางานการทองเท่ียว 31 - - 30 - - - - - 69 

สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

18 - - 20 - - - - - 38 

รวม 423 112 - 433 68 - - - - 1,036 

 
 ๒.๒.๖ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช.     
สาขางานอาหารและโภชนาการ 42 12 - 54 
สาขางานการบัญชี 13 7 - 20 

รวม 55 19 - 74 
 
 ๒.๒.๗ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
  (๑)  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ขอมูล ณ 30 มีนาคม 
2561 

ระดับ/สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการบัญชี 100 - - 100 
สาขางานการตลาด 53 - - 53 
สาขางานการเลขานุการ 24 - - 24 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 29 - - 29 
สาขางานวิจิตรศิลป 11 - - 11 
สาขางานการออกแบบ 12 - - 12 
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 13 - - 13 
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 17 - - 17 



๑๐ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ระดับ/สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

สาขางานอาหารและโภชนาการ 84 - - 84 
สาขางานการบริหารงานคหกรรมศาสตร 11 - - 11 
สาขางานการโรงแรม 44 - - 44 
สาขางานการทองเท่ียว 53 - - 53 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 - - 21 

รวม 472 - - 472 
ระดับ ปวส. 
สาขางานการบัญชี 115 - - 115 
สาขางานการตลาด 24 13 - 37 
สาขางานการเลขานุการ 17 - - 17 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 28 - - 28 
สาขางานการจัดการโลจิสติกส  44 - 44 
สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก  8 - 48 
สาขางานวิจิตรศิลป 7 - - 7 
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรรม 7 - - 7 
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 7 - - 7 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 62 22 - 84 
สาขางานการบริหารงานคหกรรมศาสตร 11 - - 11 
สาขางานการโรงแรม 23 18 - 41 
สาขางานการทองเท่ียว 28 - - 28 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 - - 18 

รวม 347 105 - 452 
 
  (๒) จํานวนผูสําเร็จการศกึษา (ทวิศึกษา) 
                           ………...ไมมีผูสําเร็จการศกึษาในปการศึกษานี้............ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

๒.๓  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
๒.๓.๑  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน สถานศึกษาทีไ่ดรับรางวัล 
๑. เปนสถานศึกษาที่ฝกประสบการณ ตามหลักสูตร 

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตั้งแตวันที่ 8 – 19 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและ 
บุคลากรอาชีวศึกษา 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบ
แฟชั่น Chia World Fashion Design Contest 
2017 ชุดแตงงานรวมสมัย ชื่อทีม Croset   

ศูนยการคา China World  
วังบูรพา กรุงเทพมหานคร 

๓. รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค ชื่อผลงาน 
“หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร” ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลย ี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4. รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค ชื่อผลงาน “ศูนย 
การเรียนรูภาษาจีน” แผนกวิชาสามัญ การประกวด
การจัดสถานท่ีเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาอาชีวศึกษา ประจําป
การศกึษา 2559 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

5. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค ชื่อผลงาน 
“Marketing Smart Classroom” ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การประกวดการจัด
สถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาอาชีวศึกษา ประจําป
การศกึษา 2559 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

6. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค ชื่อผลงาน 
“หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการทองเที่ยว” ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การประกวดการจัด
สถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาอาชีวศึกษา ประจําป
การศกึษา 2559 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

 
 
 



๑๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

๒.๓.๒  รางวัลและผลงานของผูบริหาร (ซึ่งเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 
ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 

๑. ไดปฏิบัติหนาที่เปนวิทยากรพ่ีเลี้ยงตามหลักสูตรการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตั้งแตวันที่ 8 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 

นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ 

2. ผูควบคุมทีม กีฬาวอลเลยบอล การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 
12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” 

นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ 

3. ผูจัดการทีม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา
บาสเกตบอล ชาย การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 
12 “เขลางคนครเกมส” จังหวัดลําปาง 

นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ 

 
 

๒.๓.๓  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปการศึกษา) 
ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 

๑. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 (ผูควบคุม) การประกวด
สุนทรพจนและความรูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 10 

1. นางสมศรี  แสงศรจีันทร  
2. Ms. Zhao Shenyu 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ผูควบคุม) การประกวด
องคความรู “การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 
ประจําปการศึกษา 2559 ชือ่ผลงาน น้ํามันอโรมา
เนาวกรรณิการ 

1. นางสุพัตรา  พรหมพิชัย 
2. นายสวัสดิ์  จอมพูน 
3. นางอุไรวรรณ  คําดี 

๓. รางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง (ผูควบคุม) การ
ประกวดองคความรู “การนําเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาค
ภาษาอังกฤษ” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2559 ชื่อ
ผลงาน คุกก้ีธัญพืช 

1. นางสุพัตรา  พรหมพิชัย 
2. นายสวัสดิ์  จอมพูน 
3. นางยุวดี  วงคกาปน 

 

 



๑๓ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ผูควบคุม) การประกวด

ออกแบบแฟชั่น Chia World Fashion Design 
Contest 2017 ชุดแตงงานรวมสมัย ชื่อทีม 
Croset   

1. นางสาวภคพร  ไพบูลย 
2. นางสาวยุวลี  ดวงพุทธพรกุล 

๕. ผูควบคุมทีม กีฬาวอลเลยบอล การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 
12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” 

1. นายศภุศานต  รักสกุล 
2. นายพีระพงษ  ดวงสนิท 

๖. ผูควบคุมทีม กีฬาบาสเกตบอล การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งท่ี 
12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” 

1. นายศภุศานต  รักสกุล 
 

๗. ครูผูฝกสอบกีฬาหมากลอม การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 
12 “เขลางคนครเกมส” จังหวัดลําปาง 

1. นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร 

๘. รางวัล ผูฝกสอบยอดเยี่ยม ประเภทกีฬาวองเลยบอล 
ชาย การแขงขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ
เกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เขลางคนคร
เกมส” จังหวัดลําปาง 

1. นายพีระพงษ  ดวงสนิท 
2. นายศภุศานต  รักสกุล 

๙. รางวัล ผูฝกสอนยอดเยี่ยม ประเภทกีฬา
บาสเกตบอลชาย การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เข
ลางคนครเกมส” จังหวัดลําปาง 

1. นายสุรชิต  ทะยะธง 

๑๐. ผูฝกสอนไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา
บาสเกตบอลชาย การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เข
ลางคนครเกมส” จังหวัดลําปาง 

1. นายสุรชิต  ทะยะธง 

๑๑. ผูฝกสอนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
กีฬาบาสเกตบอลหญิง การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 
12 “เขลางคนครเกมส” จังหวัดลําปาง 

1. นายสุรชิต  ทะยะธง 

๑๒. การแขงขัน Makro HoReCa Challenge 2017 
“เมนูเสนขาวซอยฟรีสไตส” (ผูควบคุม) รอบตัดสิน 
(ระดับประเทศ) จังหวัดเชียงใหม 

1. นางสาวปยะมาศ  สั่งสอน 

 

 



๑๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๑๓. ครูที่ปรึกษาระดับ ปวส. รางวัลเหรียญทองแดง 

โครงงานคุกกี้จากแปงธัญพืช การจัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ – 
อาชีวศกึษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 27 ประจําป 2560 

1. นางสุพัตรา  พรหมพิชัย 
2. นางสาวอุไร  ปานเปย 

๑๔. ครูที่ปรึกษาระดับ ปวส. รางวัลเหรียญเงิน โครงงาน
โจกผักเชียงดากึ่งสําเร็จรูป การจัดประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ – อาชีวศกึษา 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 27 ประจําป 2560 

1. นางสาวภรณทิพย  มีสุข 
2. นายบดินทร  ยอดประดิษฐ 

๑๕. รางวัลชนะเลิศ (ผูควบคุมทีม) การแขงขันประกวด
กิจกรรมการยกระดับผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย 
“ประกอบอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือ” 

1. นายกุลธวัช  แสนคําปง 

๑๖. รางวัลชนะเลิศ (ผูควบคุมทีม) การแขงขันประกวด
กิจกรรมการยกระดับผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย 
“ประกอบอาหารฟวชั่น” 

1. นางสาวปยะมาศ  สั่งสอน 

๑๗. รางวัลชนะเลิศ (ผูควบคุมทีม) การแขงขันประกวด
กิจกรรมการยกระดับผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย 
“แกะสลักผลไม” 

1. นายกฤษฎา  มาตัน 

๑๘. รางวัลชนะเลิศ (ผูควบคุมทีม) การแขงขันประกวด
กิจกรรมการยกระดับผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย “บาร
เทนเดอรประเภทมอกเทลสมุนไพร” 

1. นายจิรวัฒน  วงกา 
2. นางสาวศตนันทน  ชุมหา 

๑๙. รางวัลชนะเลิศ (ผูควบคุมทีม) การแขงขันประกวด
กิจกรรมการยกระดับผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย “การจัด
โตะอาหารแบบ Western Set คอนเซป็ลานนา” 

1. นายจิรวัฒน  วงกา 
2. นางสาวศตนันทน  ชุมหา 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๒๐. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) (ผูควบคุม) การ

ประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 
(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./
ปวส. การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 
2560 จังหวัดอุทัยธานี 

1. Miss Rosalie Dagaljes Rubino 

๒๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) (ผู
ควบคุม) การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง 
ระดับ ปวช./ปวส. การประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจําป
การศกึษา 2560 จังหวัดอุทัยธาน ี

1. Miss Liu Shiyu 

22. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ผูควบคุมทีม) ชื่อ
ผลงาน โจกผักเชียงดากึ่งสําเร็จรูป การนําเสนอ
ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาค
ภาษาอังกฤษ การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป
การศกึษา 2560 จังหวัดอุทัยธาน ี

1. นางสุพัตรา  พรหมพิชัย 

23. ครูผูควบคุม (เหรียญเงนิ) ทักษะการออกแบบและ
การประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล 
ประเภทอาหารเพ่ือสุขภาพจานหลักประกอบลีลา 
(Food Healthy Challenge) ระดับ ปวส. การ
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2560 
จังหวัดอุทัยธานี 

1. นางนันทวัน  คลายทอง 

 

 

 

 



๑๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
24. ครูผูควบคุม (เหรียญเงิน) ทักษะการประยุกตดอกไม

เชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส. การประชุม
วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ 
ครั้งที่ 29 ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัด
อุทัยธานี 

1. นายกฤษฎา  มาตัน 

 
๒.๓.๔  รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๑. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน

และความรูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10 
นางสาวโจเมอ  เชอหมื่อ 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดองคความรู 
“การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ” การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ประจําป
การศกึษา 2559 ชื่อผลงาน น้ํามันอโรมาเนา
วกรรณกิาร 

1. นายศกัดา  มาเยอะ 
2. นางสาวภัทรานิชฐ  ศิริวงค 

๓. รางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง การประกวดองค
ความรู “การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ 
ประจําปการศึกษา 2559 ชือ่ผลงาน คุกกี้ธัญพืช 

1. นายชญานนท  เทพอุดม 
2. นางสาววรัชยา  ทิพประเสริฐ 

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบ
แฟชั่น Chia World Fashion Design Contest 
2017 ชุดแตงงานรวมสมัย ชื่อทีม Croset   

1. นายพัชรพรรณพงศ  ถินาวงค 
2. นายภควัต  ลือชัย 
3. นางสาวบัวบาน  มาเยอะ 

๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันกีฬา
วอลเลยบอลชาย การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจําป 2560 
“พิษณโุลกเกมส” 

1. นายธนวัฒน  สุริยะ 
2. นายทิตติทัต  เข่ือนหาว 
3. นายธีรศักดิ์  สายฟูเปง 
4. นายอภินันท  สิทธิแกว 
5. นายสุริยา  พรมใจ 
6. นายสุทัศน  มาเยอะ 
7. นายชนัญชิดา  จันโอทาน 
8. นายเอกราช  มณีวรรณ 

 



๑๗ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๖. ไดเขารวมการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล การแขงขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” 

1. นายพนมกร  คํามูลเอย 
2. นายจักรกฤษณ  มาลาวิลาศ 
3. นายกฤทธิ์ไกร  ขันทฤทธิ ์
4. นายณฐัพล  จะวะนะ 
5. นายพุฒิพงศ  แสนจันทร 
6. นายณฎักิตต  ปองศร ี
7. นายไผทธน  พันสุภะ 
8. นายวุฒิ  จะส ี
 

๗. ไดเขารวมการแขงขันกีฬาหมากลอม การแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 12 ประจําป 2560 “พิษณุโลกเกมส” 

1. นางสาวศิรดา  วงศพิทักษวัฒนา 
2. นายรัฐเขต  มะโนเสาร 

๘. รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาหมากลอมคูผสม การ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เขลางคนครเกมส” 
จังหวัดลําปาง 

1. นางสาวศิรดา  วงศพิทักษวัฒนา 
2. นายรัฐเขต  มะโนเสาร 

๙. รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาวอลเลยบอล ชาย การ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เขลางคนครเกมส” 
จังหวัดลําปาง 

1. นายธีรศักดิ์  สายนุเปง 
2. นายชนัญธภิา  จันโอทาน 
3. นายเอกชัย  จะลา 
4. นายอิสรีย  ไพโรจน 
5. นายศภุชีพ  กงพลนันท 
6. นายธนวัฒน  สุริยะ 
7. นายเอกราช  มณีวรรณ 
8. นายชลกานต  สมสะอาด 
9. นายสุทัศน  มาเยอะ 
10. นายอดินันท  สิทธิแกว 
11. นายสุริยา  พรมใจ 
12. นายกิตติทัต  เข่ือนหาว 

๑๐. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทกีฬาวอลเลยบอล 
ชาย การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 12 “เขลางคนคร
เกมส” จังหวัดลําปาง 

1. นายเอกราช  มณีวรรณ 

 

 



๑๘ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๑๑. รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาบาสเกตบอลชาย การ

แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เขลางคนครเกมส” 
จังหวัดลําปาง 

1. นายสมพงษ  ชมสวน 
2. นายพนมกร  คํามูลเอย 
3. นายณฐัพล  จะวะนะ 
4. นายพุฒิพงศ  แสนจันทร 
5. นายไผทธน  พันสุภะ 
6. นายฤทธิ์ไกร  ขันทฤทธิ ์
7. นายวุฒิ  จะส ี
8. นายไผทธน  พันสุภะ 
9. นายณฏัฐกิต  ปองศร ี
10. นายจักรกฤษณ  มาลาวิลาศ 

๑๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มวยสากลสมัครเลน 
(หญิง) รุนฟลายเวท น้ําหนักไมเกิน 15 กิโลกรัม 
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 12 “เขลางคนคร
เกมส” จังหวัดลําปาง 

1. นางสาวพัชรี  ประทายนอก 

๑๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา
บาสเกตบอลหญิง การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เข
ลางคนครเกมส” จังหวัดลําปาง 

1. นางสาวรัตนาวลี  อุดใจ 
2. นางสาวฐานิกร  คงสมบัต ิ
3. นางสาวนลินา  ใจเปง 
4. นางสาวกัญญารัตน  สุรยิะโชต ิ
5. นางสาวธนัญญา  ฟูเมืองคํา 
6. นางสาวอโรชา  ภูสุพรรณ 
7. นางสาวอาภรณ  แซตอน 
8. นางสาวชนิสรา  แสนจันทร 
9. นางสาสวณัฐภัสสร  อุทาโย 
10. นางสาวกุลจิรา  ศรีวิไล 
11. นางสาวทวีพร  อัครวิชัยกุล 
12. นางสาวอาเบอร  อาย ี

๑๔. รางวัลเหรียญทองในการแขงขันฝมือแรงงาน
แหงชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค สาขาจัดดอกไม 

1. นายพิชยะ  ปนพรหม 

๑๕. รางวัลเหรียญทองในการแขงขันฝมือแรงงาน
แหงชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค สาขาเว็บดีไซน 

1. นายคณพนธ  แผงตัน 

๑๖. ใบประกาศนียบัตรรางวัลการแขงขัน Makro 
HoReCa Challenge 2017 “เมนูเสนขาวซอยฟรีส
ไตส” รอบตัดสิน (ระดับประเทศ) จังหวัดเชียงใหม 

1. นางสาวธีรนุช  ฟูเมืองคํา 

 



๑๙ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๑๗. รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาบาสเกตบอล ชาย การ

แขงขันกีฬาคนพันธุ R “อาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัดเชียงราย” 

1. นายไผทธน  พันสุภะ 
2. นายณฐัพล  จะวะนะ 
3. นายวุฒิ  จะส ี
4. นายจักรกฤษณ  มาลาวิลาศ 
5. นายณฎักิติ์  ปองศร ี
6. นายพุฒิพงศ  แสนจันทร 
7. นายอิสรีย  ไพโรจน 
8. นายฤทธิ์ไกร  นันทฤทธิ ์
9. นายเอกชน  จะลา 
10. นายศุภชีพ  กงพลนันท 
11. นายพนมกร  คํามูลเอย 
12. นายรณกาต  กันภัย 
13. นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ทอง 

๑๘. รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาบาสเกตบอล หญิง การ
แขงขันกีฬาคนพันธุ R “อาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัดเชียงราย” 

1. นางสาวฐานิกา  คงสมบัติ 
2. นางสาวนลินา  ใจเปง 
3. นางสาวอโรชา  ภูสุพรรณ 
4. นางสาวธนัญญา  ฟูเมืองคํา 
5. นางสาวกัญญารัตน  สุรยิะโชต ิ
6. นางสาวรัตนาวลี  อุดใจ 
7. นางสาวเกวลี  นาใจ 
8. นางสาวกุลจิรา  ศรีวิไล 
9. นางสาวอาภรณ  แซตอน 
10. นางสาวชนิสรา  แสนจันทร 
11. นางสาวทวีพร  อัตรวิชัยกุล 
12. นางสาวอาเบอร  อาย ี
13. นางสาวณัฐภัสสร  อุทาโย 

๑๙. รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาฟุตบอลชาย การแขงขัน
กีฬาคนพันธุ R “อาชีวะเกมส ระดับอาชีวศกึษา
จังหวัดเชียงราย” 

1. นายเปรมนรี  ธินันชัย 
2. นายโยธาม  ยีเซาะ 
3. นายอภิสิทธิ์  มาเยอะ 
4. นายกิตติพงษ  คณานันทสิน 
5. นายชีทู  เชอมื่อกู 
6. นายณรงค  เปยเชกู 
7. นายเชิดชาย แซลี 

 

 



๒๐ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๒๐. รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาวอลเลยบอลชาย การ

แขงขันกีฬาคนพันธุ R “อาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัดเชียงราย” 

1. นายกิตติทัต  เข่ือนหาว 
2. นายกชกร  ลัมยศ 
3. นายชลกานต  สมสะอาด 
4. นายอดินันท  สิทธิแกว 
5. นายชนัญธิดา  จันโอทาน 
6. นายเอกราช  มณีวรรณ 
7. นายธนวัฒน  สุริยะ 
8. นายสุริยา  พรมใจ 
9. นายธีรศักดิ์  สายฟูเปง 
10. นายสุทัศน  มาเยอะ 
11. นายเจตนรินทร  อินทะจักร 
12. นายพิทวัส  ยามะสัก 

๒๑. รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาวอลเลยบอลหญิง การ
แขงขันกีฬาคนพันธุ R “อาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัดเชียงราย” 

1. นางสาวฐานิกา  คงสมบัติ 
2. นางสาวนลินา  ใจเปง 
3. นางสาวอโรชา  ภูสุพรรณ 
4. นางสาวธนัญญา  ฟูเมืองคํา 
5. นางสาวกัญญารัตน  สุรยิะโชต ิ
6. นางสาวรัตนาวลี  อุดใจ 
7. นางสาวเกวลี  นาใจ 
8. นางสาวกุลจิรา  ศรีวิไล 
9. นางสาวอาภรณ  แซตอน 
10. นางสาวชนิสรา แสนจันทร 
11. นางสาวทวีพร  อัตรวิชัยกุล 
12. นางสาวอาเบอร  อาย ี
13. นางสาวณัฐภัสสร  อุทาโย 

๒๒. รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาตะกรอหญิง การแขงขัน
กีฬาคนพันธุ R “อาชีวะเกมส ระดับอาชีวศกึษา
จังหวัดเชียงราย” 

1. นางสาวปรียานุช  กอนแกว 
2. นางสาวเบญจมาภรณ  อุทุมภา 
3. นางสาวสินีนาฎ  กันธิยะ 
4. นางสาวอาเมีย  เพอเมีย 
5. นางสาวอาเหมียว  เชอหมื่อ 

 

 

 

 



๒๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๒๓. รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาหมากลอมทุกรายการ 

การแขงขันกีฬาคนพันธุ R “อาชีวะเกมส ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัดเชียงราย” 

1. นายรัฐเขต  มะโนเสาร 
2. นายพิทวัส  จันทาพูน 
3. นางสาวศิรดา  วงศพิทักษวัฒนา 
4. นางสาวพรรพษา อิงอาน 
5. นางสาวพัฒนา  ตระกูลเมฆี 
6. นางสาวจุฑามาศ  สีมวง 
7. นางสาวเมศิณี  จันตะวงค 
8. นางสาวชินกานต  ไชยจิตต 
9. นางสาวจารุวรรณ  เทพอาจ 

๒๔. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันตอบปญหา
ธรรมะ ระดับอุดมศกึษา ในกิจกรรมสงเสริม
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

1. นางสาวศุกร  นายทุน 

๒๕. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหาธรรมะ 
ระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

1. นายปฏิภาณ  หมั้นขัน 

๒๖. รางวัลชมเชย การแขงขันตอบปญหาธรรมะ 
ระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

1. นางสาวรอด  ออนคํา 

๒๗. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพการ
แกะสลักผัก/ผลไม ในทองถิ่น ประเภทประชาชน
ทั่วไป กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รวมกับโรงเรียนสอนตัดเสื้อ เสริมสวย นิรันดรรัตน 
และรานชญาพรรณบิวตี้ เชียงราย 

1. นายธนวัฒน  สุริยะ 
2. นางสาวนารีรัตน  ศรีพรม 
3. นายภูริช  ธิงาเครอื 
4. นายอรรถพล  แกวหนอ 
5. นางสาวสุนิสา  ปอแฉะ 
 

๒๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพการแกะสลักผัก/ผลไม ในทองถิ่น ประเภท
ประชาชนท่ัวไป กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยรวมกับโรงเรียนสอนตัดเสื้อ เสริม
สวย นิรันดรรัตน และรานชญาพรรณบิวตี้ เชียงราย 

1. นางสาวนาผื่อ  ลาหู 
2. นางสาวพิมพพิสุทธ  ยะขัต ิ
3. นายพิชยะ  ปนพรหม 
4. นายพีรพล  มณีรัตน 
5. นางสาวกานดา  สาคุณ 

 

 

 



๒๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๒๙. รางวัลชมเชย การแขงขันทักษะวิชาชีพการแกะสลัก

ผัก/ผลไม ในทองถ่ิน ประเภทประชาชนท่ัวไป กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครวั กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรวมกับ
โรงเรียนสอนตัดเสื้อ เสริมสวย นิรันดรรัตน และ
รานชญาพรรณบิวตี้ เชียงราย 

1. นางสาวกฤษณา  ฟุงรุงทรัพย 
2. นางสาวสุกัญญา  เบเซกู 

๓๐. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวดกิจกรรมการ
ยกระดับผูประกอบการดานการทองเที่ยวสู
มาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย “ประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองภาคเหนือ” 

1. นายมานัส  เบเหมี่ยท ู
2. นางสาวนารีรัตน  สุขเกษม 
3. นางสาวฟา  มาเยอะ 
4. นางสาวมยุรีย  เมอโปะกู 

๓๑. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวดกิจกรรมการ
ยกระดับผูประกอบการดานการทองเที่ยวสู
มาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย “ประกอบอาหาร
ฟวชั่น” 

1. นายลิขิต  คําบุญ 
2. นางสาวปริชญา  ไฝเครือ 
3. นางสาวสุธิดาทา  ทองหลาง 
4. นางสาวธีรนุช  ฟูเฟองคาํ 

๓๒. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวดกิจกรรมการ
ยกระดับผูประกอบการดานการทองเที่ยวสู
มาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย “แกะสลักผลไม” 

1. นายอรรถพันธ  แกวหนอ 
2. นางสาวซอน  หนานอุน 
3. นายธนวัฒน  สุริยะ 

๓๓. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวดกิจกรรมการ
ยกระดับผูประกอบการดานการทองเที่ยวสู
มาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย “บารเทนเดอรประ
เภทมอกเทลสมุนไพร” 

1. นางสาวจุฑามาศ  วิชาโหง 
2. นางสาวสมปรารถนา  มรกต 

๓๔. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวดกิจกรรมการ
ยกระดับผูประกอบการดานการทองเที่ยวสู
มาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย “บารเทนเดอรประ
เภทมอกเทลสมุนไพร” 

1. นางสาวชุติกาญจน  คันธมูล 
2. นางสาวอภิญญา  พยามโน 

๓๕. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศกึษา การประกวดวาดภาพ HHK Painting 
Contest ครั้งที่ 27 ในหัวขอ “ตามรอยพอหลวง 
รัชกาลท่ี 9” มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. นายธวัชชัย  ขันวัง 

๓๖. เขารวมการสรรหาเปนเยาวชนดีเดน เนื่องในโอกาส
วันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2560 สภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

1. นายสุภเวช  อินตะโน 

 

 



๒๓ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
๓๗. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การประกวดพูดในที่

สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. การประชุม
วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ 
ครั้งที่ 29 ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัด
อุทัยธานี 

1. นางสาวดาวดี  แซวาง 

๓๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การ
ประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. 
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2560 
จังหวัดอุทัยธานี 

1. นายจตุพล  อยูลืม 

๓๙. รางวัลเขารวมการแขงขัน (เหรียญทองแดง) ทักษะ
การออกแบบโปสเตอร หัวขอ “ธ สถิตในดวงใจ ไทย
นิรัตน”ระดับ ปวช. การประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจําป
การศกึษา 2560 จังหวัดอุทัยธาน ี

1. นางสาวสุดารัตน  ไชยนุรักษ 

40. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  (เหรียญทอง) ทักษะ
จิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. การประชุมวิชาการ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 29 ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัดอุทัยธานี 

1. นางสาวพิมพชนก  ขัติยะ 

41. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ทักษะการ
วาดภาพ (Drawing) ระดับ ปวช. การประชุม
วิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ 
ครั้งที่ 29 ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัด
อุทัยธานี 

1. นายอนุภัทร  จันทรชวย 



๒๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
42. เขารวมการแขงขัน (เหรียญทอง) ทักษะการ

ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช. 
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2560 
จังหวัดอุทัยธานี 

1. นางสาวไซ  แซยาง 
2. นางสาวมาลี  เหมอโปกู 

43. เขารวมการแขงขัน (เหรียญเงิน) ทักษะการประยุกต
ดอกไมเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส. การ
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2560 
จังหวัดอุทัยธานี 

1. นายธนวัฒน  สุริยะ 
2. นางสาวอัญชิกา  นันใจ 
3. นางสาวนารีรัตน  ศรีพรม 

44. เขารวมการแขงขัน (เหรียญเงิน) ทักษะการออกแบบ
และการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล 
ประเภทอาหารเพ่ือสุขภาพจานหลักประกอบลีลา 
(Food Healthy Challenge) ระดับ ปวส. ระดับ 
ปวช. การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 
2560 จังหวัดอุทัยธานี 

1. นางสาวสุทัตตา  อินธิศักดิ์ 
2. นางสาววาสนา  ชื่นตระกูลด ี

45. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน โจกผัก
เชียงดากึ่งสําเร็จรูป การนําเสนอผลงานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ 
การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2560 
จังหวัดอุทัยธานี 

1. นางสาวมาริกา  แลน ี
2.  นางสาวอาเบอร  อายี  

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
46. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน ที่นวด

ภาคสนามติดแอร การแขงขันการประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2560 

1. นางสาวธัญวรรณ  เกศแกวกร 
2. นางสาวขวัญจิรา  ตานนท 
3. นางสาวสุรีรัตน  ไชยวฒิุ 
4. นางสาวรววิรรณ  จันตุมมา 
5. นางสาวปยะดา  ขุนสกอน 
6. นางสาวพรพิมล  คงชนม 
7. นางสาวพิกลุทอง  อาทรประชาชิต 
8. นายเอกราช  มณีวรรณ 
9. นายศรายุทธ  สุยะตา 
10. นายอภิสิทธิ์  เกตุคํา 
 

47. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน คุกก้ีถั่วอินคา
ไขมันต่ํา การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
ประจําปการศึกษา 2560 

1. นางสาวลีลาวดี  วงศาโรจน 
2. นางสาวกรกช  เข็มแกว   
 

48. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน ศิลปะผา
พ้ืนเมือง การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
ประจําปการศึกษา 2560 

1. นายอภิวัฒน  โนวุฒ ิ
2. นางสาวอินนิพร  สอนผัด 
3. นางสาวพัชรวดี  นามด ี
4. นางสาวพิมพมาดา  พระประเสริฐ 
5. นางสาวกีรติกา  กันทะพงค 
6. นางสาวธนัชพร  แกวคํา 
7. นางสาวสุกลภัทร  วัฒนาชัยมงคล 
8. นางสาวเบญจมาศ  มองชอบิดร 
9. นางสาวณัฐธิดา  กันนา 
10. นายวรพล  คันธวังอินทร 

49. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน ชุดรับแขกจาก
แกนไวนิลเพื่อลดภาวะโลกรอน การแขงขันการ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจําป
การศกึษา 2560 

1. นายเชาววัฒน  อะทะวงษา 
2. นายณฐกร  เทงเจียว 
3. นายสมรักษ  หมื่อแล 
4. นางสาวจิรัชญา  แมนหมาย 
5. นางสาวสุภชา  มโนหาญ 
6. นางสาวปริษา  ธนภานุภัทร 
7. นางสาวบัวชมพู  ใหมกาศ  

 

 



๒๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
50. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Chiang Dow 

Vegetable Soup ภาคภาษาอังกฤษ การแขงขัน
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจําป
การศกึษา 2560 

1. นางสาวกัญญาวีร  ขันเปย 
2. นางสาววิมลศิริ  ทองพิมพ 
3. นายลิขิต  คําบุญ 
4. นางสาวฐานิกา  คงสมบัติ 
5. นางสาวปริชญา  ไฝเครือ    

51. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน แอปพลิเคชัน
การวางแผนสําหรับปลูกผักใหเหมาะสมกับฤดู การ
แขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจําป
การศกึษา 2560 

1. นายนัทธพงศ  อุดขา 
2. นายธวชัชัย  ฐานดี 
 

52. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน โจะผักเชียง
ดาก่ึงสําเร็จรูป การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2560 

1. นางสาวกัญญาวีร  ขันเปย 
2. นางสาววิมลศิริ  ทองพิมพ 
3. นายลิขิต  คําบุญ 
4. นางสาวฐานิกา  คงสมบัติ 
5. นางสาวปริชญา  ไฝเครือ    

53. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน ถักทอรัก 
ราชินีในผืนผาจากขุนเขา การแขงขันการประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2560 

1. นางสาวกัลยา  หมอโปะกู 
2. นางสาวกัลยาณี  เบียงแหล 
3. นางสาวน้ําฝน  เจตอง  
4. นางสาวสุกัญญา  เบเชกู 
5. นางสาวมาลี  วูยือส 
6. นางสาวฐิตา  เฌอมือ 
7. นางสาวอรัญญา  อุยแม 
8. นางสาวรัชนก  เบเชกู 
9. นางสาวศจี  แซจาว 
10. นางสาวชลธิชา  ปญญา 

54. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน ระบบ
ตรวจสอบและปองกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษา โดย
ควบคมผาน Cloud และแจงเตือนผลผาน Line 
Notify การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
ประจําปการศึกษา 2560 

1. นายณรงค  นามยอด 
2. นายพลวัฒน  จิตรัตรวิสุทธิ ์ 
3. นายพลวัต  หมอมพกุล 
4. นายพัชรพงษ  คงแกลง 
5. นายชัยวัฒน  ชมพูอาจ 
6. นายกันตินนท  คําเขียว 
7. นายสุทธิเกียรติ  หอมอยู 
8. นายจิราวัฒน  หลักคํา 
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ลําดับท่ี ชื่อรางวัลและผลงาน ผูที่ไดรับรางวัล 
55. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Local 

Textile Art ภาคภาษาอังกฤษ การแขงขันการ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจําป
การศกึษา 2560 

1. นางสาวธนัชพร  แกวคํา 
2. นางสาวเบญจมาศ  มองชอบิดร 

56. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน Alert and 
Detect – Student Smoking Online ภาค
ภาษาอ ังกฤษ การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2560 

1. นายพลวัฒน  จิตรัตรวิสุทธิ ์ 
2. นายพลวัต  หมอมพกุล 
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ตอนที่ ๓   
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
๓.๑  ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

๓.๑.๑  ปรัชญา 
“สามัคคี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ” 

๓.๑.๒  วิสัยทัศน 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เปนผูนําจัดการศึกษาวิชาชีพอยางมีคุณภาพได
มาตรฐานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๓.๑.๓  พันธกิจ 
               ๑.  ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
               ๒.  ขยายโอกาสและยกระดับการศกึษาวิชาชีพ   
               ๓.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนและ 

     การบริหารจัดการ 
               ๔.  วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

๓.๑.๔  อัตลักษณของสถานศึกษา 
ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณภาพนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑.๕  รายจายในการบริหารสถานศึกษา 
รายจาย จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ 

๑. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับ
การเรียนการสอน 

2,310,642 40.98  

๒. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
ใชความรู ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน และ
สังคม 

1,196,000 21.21  

๓. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การ
จัดทํา การประกวด การแสดง โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรคของผูเรียน 

368,000 6.53  

๔. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ 
การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1,163,500 20.64  
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รายจาย จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ 
๕. รายจายพัฒนาบุคลากร 600,000 10.64  

รวมรายจาย 5,638,142 100.0  
 
๓.๒  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขอเสนอแนะจากการประเมิน

ครั้งลาสุด 
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

-ไมมี- -ไมมี- 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หนวยงานตนสังกัด เมื่อวันที่
๒๕๕๗ 

-ไมมี- -ไมมี- 

การประเมินคุณภาพภายนอก
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) 
เมื่อวันที่ ๑๑  กรกฎาคม 
๒๕๔๕ 

๑. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดทํา
โครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ
ของผูเรียน ที่ไดนําไปใชประโยชน
สอดคลองกับสาขาที่เรียนและจัดเก็บ
ผลงานใหเปนระบบที่ดีอยางนอย ๓ 
ป 
๒. สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดทํา
วิจัยในชั้นเรียนที่สมบูรณ เพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการเรียนการ
สอนและสนับสนุนใหครูจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนที่สมบูรณ
สําหรับใชในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 
๓. สถานศึกษานําขอมูลผูสําเร็จ
การศกึษาที่ไปทํางานในสถาน
ประกอบการและศึกษาตอมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
๔.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การสรางทัศนคติท่ีดีแกผูศึกษาตอ
ทางดานวิชาชีพใหเพ่ิมมากขึ้น 

๑. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดทํา
โครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐของผูเรียน ที่ไดนําไปใช
ประโยชนสอดคลองกับสาขาที่
เรียนและจัดเก็บผลงานใหเปน
ระบบที่ดีอยางนอย ๓ ป 
๒. สถานศึกษาใหครูจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียนที่สมบูรณและใหครจูัดทํา
เอกสารประกอบการสอนที่สมบรูณ
สําหรับใชในการเรียนการสอนใน
แตละรายวิชา 
 
 
๓. สถานศึกษานําขอมูลผูสําเร็จ
การศกึษาที่ไปทํางานในสถาน
ประกอบการและศึกษาตอมาใหครู
ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในแตละวิชา 
๔.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การสรางทัศนคติท่ีดีแกผูศึกษาตอ
ทางดานวิชาชีพใหเพ่ิมมากขึ้น เชน 
งานแนะแนว งานกิจกรรมเปนตน 
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ตอนที่ ๔ 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑  ดานผลการจัดการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม          
มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละ
สาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียน
แรกเขาตามเกณฑที่กําหนด 
 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 

๑.  สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษา
ตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา 

๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
และไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่
พึงประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

๔. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

๕.  สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูท่ีไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษา
ตอ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา 

๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
และไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
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5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
 ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูท่ีไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของศึกษา
ตอ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 99.90 ของจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา 

๒.  สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
และไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 95.53 จากสถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่
พึงประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ 95.53 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

๔. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ 95.53 ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

๕. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ 92 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผาน                                    ไมผาน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 
         ประเด็นการประเมิน 

รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สรุปจํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ของแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา  

2. สรุปจํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. จํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ของแตละสาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาปการศึกษา ๒๕60 
คิดเปนรอยละ 56.22 

2. จํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของแตละสาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาปการศึกษา 
๒๕60 คิดเปนรอยละ 72.12 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

1. จํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ของแตละสาขาวิชา สาขางานโดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาปการศึกษา ๒๕60 
คิดเปนรอยละ 56.22 
           (อยูในระดับ ดี)    =  56.22 x 5  =  3.51    
                                                    80 

2. จํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของแตละสาขาวิชา สาขางานโดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาปการศึกษา ๒๕
60 คิดเปนรอยละ 72.12 
           (อยูในระดับ ดมีาก)   =  72.12 x 5  =  4.51 
                                                   80 
 จํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของแตละสาขาวิชา สาขางานโดยเปรียบเทียบกับจํานวน
ผูเรียนแรกเขาปการศึกษา ๒๕60 คิดเปนรอยละ 64.17 
 (อยูในระดับ ดี)    =  64.17 x 5  =  4.01 
                                                   80 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก   ดี  
 พอใช   ตองปรับปรุง  
 ตองปรับปรุงเรงดวน  



๓๓ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
มาตรฐานท่ี ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
ประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

 
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
 ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศกึษาและผูเรียนรวมกัน 

๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ของกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวน
รวมของทุกคน 

๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร  กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนด และมีการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกันโดยงานกิจกรรมแจงนักเรียนนักศึกษากิจกรรม
หนาเสาธง 



๓๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรม อัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค
ของกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวน
รวมของทุกคน 

๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร  กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกันโดยงานกิจกรรมแจงนักเรียนนักศึกษากิจกรรม
หนาเสาธง 

๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรม อัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค
ของกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวน
รวมของทุกคน 

๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร  กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผาน                                    ไมผาน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
 



๓๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 
 ประเด็นการประเมิน 

๑. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด
มอบหมายไดอยางถูกตอง 

๒. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียนรวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เก่ียวของท้ังภาครัฐและ
เอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายที่สําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางด ี

๓. ผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และดําเนินงานเพ่ือให
นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

๔. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนโครงการ 
กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด 

๕. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนด
แผนพัฒนาตอไป 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด
มอบหมายไดอยางถูกตอง 

๒. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียนรวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เก่ียวของท้ังภาครัฐและ
เอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายท่ีสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางด ี

๓. ผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และดําเนินงานเพ่ือให
นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

๔. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนโครงการ 
กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด 

๕. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนด
แผนพัฒนาตอไป 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผูอํานวยการสถานศึกษาไดดําเนินการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ท้ัง ๕ ขอ 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผาน                                    ไมผาน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 



๓๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียน
ทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แลวแตกรณ ี
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียน
ทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แลวแตกรณ ี
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนใน
อัตรา 106 อัตรา 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูท่ีจบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน 
 
 



๓๗ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบ

การศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนในอัตรา รอยละ ๑๐๐ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครไูมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 
๑๐  ชั่วโมงตอป 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 
๑๐  ชั่วโมงตอป 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 100 ไดศึกษา ฝกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 
๑๐  ชั่วโมงตอป 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
๒๕๕๑ แลวแตกรณี 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา



๓๘ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

เอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
๒๕๕๑ แลวแตกรณี จํานวน 106 อัตรา 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา รอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา รอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา รอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 56.60 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผาน  ไมผาน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

 



๓๙ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตางๆ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตางๆ  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตางๆ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ 
๒๐ ของงบดําเนินการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน รอยละ ๒๗.๐๑ 
ของงบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน รอยละ ๒๗.๐๑ 
ของงบดําเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 

 
 ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมรอยละ ๓.๕๔ ของงบดําเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 



๔๐ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน 
 
 
 



๔๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและดาน
ฐานขอมูลสารสนเทศ 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ ทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด 
เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาดเรียบรอย 
สวยงามและปลอดภัย 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด 
เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
           สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
ศูนยวิทยบริการ และอ่ืนๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนย
วิทยบริการและอ่ืน ๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 



๔๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนย
วิทยบริการและอ่ืนๆ ใหมีสภาพทีพ่รอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 

         ประเด็นการประเมิน ๓ 
           สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล ในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม 
เพียงพอและ มีปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน  
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
           สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยาง
นอย ๔ ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 (๑) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 
 (๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 
 (๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกขาย 
 (๔) มีฐานขอมูล มีการ Update เปนปจจุบัน 
 (๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
           สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยาง
นอย ๔ ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 (๑) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 
 (๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 
 (๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกขาย 
 (๔) มีฐานขอมูล มีการ Update เปนปจจุบัน 

(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
 ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยาง
นอย ๔ ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 



๔๓ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 (๑) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 
 (๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 
 (๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกขาย 
 (๔) มีฐานขอมูล มีการ Update เปนปจจุบัน 

(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๕ 

           สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชน
จากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคณุภาพ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชน
จากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคณุภาพ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชน
จากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคณุภาพ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                    ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
 
 



๔๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖  ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน ๑  

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของ ในปการศึกษา ๒๕60 จํานวน 35 แหง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๒  
สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือใน

การจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดู
งานของผูเรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหงตอผูเรียนไมเกิน 
๔๐ คน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือใน
การจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดู
งานของผูเรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหงตอผูเรียนไมเกิน 
๔๐ คน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือใน
การจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดู
งานของผูเรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหงตอผูเรียนไมเกิน 
๔๐ คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓  
สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน 

 



๔๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๔  
สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียน 
ไมเกิน ๑๐๐ คน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียน 
ไมเกิน ๑๐๐ คน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียน 
ไมเกิน ๑๐๐ คน 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๕  
สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑหรือสิ่งอ่ืนๆอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑหรือสิ่งอ่ืนๆ 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ 
รายการ 

 



๔๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑหรือสิ่งอ่ืนๆอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
มาตรฐานท่ี ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตร
และระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ
หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล  ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

 
ตวับงชีท้ี่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 



๔๗ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่

ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๒ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 

          ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 



๔๘ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก

คนเพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน 
 

          ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย การระบุปญหา การระบุ
วัตถุประสงค วิธีการ ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูที่ไดจาก
การศกึษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย การระบุปญหา การระบุ
วัตถุประสงค วิธีการ ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูที่ไดจาก
การศกึษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย การระบุปญหา การระบุ
วัตถุประสงค วิธีการ ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูที่ไดจาก
การศกึษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 



๔๙ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 
 ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองกานในการ 
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ ๑  
จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาหรือกลุมวชิาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา 
ผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา 

๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑-๔ ไมเกิน ๓  
ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองกานในการ 
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

๒.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ ๑  
จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

๓.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

๔.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดแูลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา 
ผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา 

๕.  สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑-๔ ไมเกิน ๓ 
ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองกานในการ 
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ ๑  
จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา 
ผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา 



๕๐ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑-๔ ไมเกิน ๓  
ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ ๒๐  ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ ๒๐  ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ 14.28 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๒ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง 
 
 



๕๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน สถาน

ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศผูเรียน 8 ครั้ง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการท้ังหมด 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 100 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 

ผลการประเมินตามประเดน็การประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๔ 

 สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของจํานวน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของจํานวน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

 
 



๕๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ 100 ของ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๕ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคณุ ยกยอง
ความรู ความสามารถ จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอกไมนอยกวา 
รอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคณุ ยกยอง
ความรู ความสามารถ จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอกไมนอยกวา 
รอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคณุ ยกยอง
ความรู ความสามารถ จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอกไมนอยกวา 
รอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 



๕๓ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ 
กิจกรรม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ 
กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
มากกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๒ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๕ 
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๕ 
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากกวา ๕ 
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา ๕ 
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑  กิจกรรม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา ๕ 
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑  กิจกรรม  



๕๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการมากกวา  ๕ 

กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑  กิจกรรม 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๔ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา  ๑  กิจกรรม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา  ๑  กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา  ๑  กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผาน  ไมผาน 
 
ประเด็นการประเมิน ๕ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและ
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา  ๑  กิจกรรม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและ
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา  ๑  กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมมากกวา ๕ กิจกรรมและกํากับ
ดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา  ๑  กิจกรรม 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผาน  ไมผาน 
 



๕๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
มาตรฐานท่ี ๔  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประเมินคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 
 ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมิน 

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน 

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑.  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัด 
การศกึษาท่ีมุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒.  สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๕๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

๓.  สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๔.  สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคณุภาพภายใน 
          ๕.  สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑.  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัด 
การศกึษาท่ีมุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒.  สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.  สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๔.  สถานศกึษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคณุภาพภายใน 
          ๕.  สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผาน  ไมผาน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ท้ังหมดท่ีมีการ
ประเมิน  
 ประเด็นการประเมิน 
 รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน 
(จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบรอยละกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแตตัวบงชี้ท่ี 



๕๗ 
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1.1 – 4.1 มีเกณฑดังนี้ 1) ตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสอง
อยางในปปจจุบันสูงกวาในปที่ผานมา ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 2) ตัวบงชี้ที่มีระดับคุณภาพในปท่ี
ผานมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปปจจุบัน “ดีมาก” โดยมีคาคะแนนสูงข้ึนหรือเทาเดิม ถือวา
ตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา 
 ระดับคุณภาพ 
 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษโดยกําหนดผลจากประเด็นการ
ประเมินตั้งแตรอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. ตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางในปปจจุบัน
สูงกวาในปที่ผานมา ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา จํานวน 4 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 30.76 
 2. ตัวบงชี้ท่ีมีระดับคุณภาพในปที่ผานมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปปจจุบัน “ดี
มาก” โดยมีคาคะแนนสูงข้ึนหรือเทาเดิม ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา จํานวน 12 ตัวบงชี้ เทียบได
คาคะแนน 5 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผาน  ไมผาน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (๕ คะแนน)                   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)                   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
จุดเดน 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
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ตัวบงชี้ 

ขอมูล
ยอนหลัง 
ป 2557 

(ปการศกึษา) 

 
เปรียบเทียบการพัฒนา 

พั
ฒ

นา
/ไ

มพั
ฒ

นา
 

ป 2558 
(ปการศกึษา) 

ป 2559 
(ปการศกึษา) 

ป 2560 
(ปการศกึษา) 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มี
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

- 
 

- 
 

5 5  

ดีมาก ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ รอยละของผูสาํเร็จ
การศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรยีน 

- 
 

- 
 

4.27 4.01  

ด ี ดี  
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

- 
 

- 
 

5 5  
ดีมาก ดีมาก  

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการตามนโยบายสําคญัของ
หนวยงานตนสังกัด 

- 
 

- 
 

5 5  
ดีมาก ดีมาก  

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจดัการดานบุคลากร 

- 
 

- 
 

5 5  
ดีมาก ดีมาก  

ตัวบงชีท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจดัการดานการเงนิ 

- 
 

- 
 

5 5  
ดีมาก ดีมาก  

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจดัการดานอาคาร สถานที ่
ดานครภัุณฑ และดานฐานขอมูล
สารสนเทศ 

- 
 

- 
 

5 5  
ดีมาก ดีมาก  

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๖ ระดับคุณภาพในการ
ประสานความรวมมือเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

- 
 

- 
 

5 5  

ดีมาก ดีมาก  

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

- 
 

- 
 

5 5  

ดีมาก ดีมาก  

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

- 
 

- 
 

5 5  

ดีมาก ดีมาก  

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการ
จัดการศึกษา 

- 
 

- 
 

4 4  

ด ี ดี  

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- 
 

- 
 

5 5  
ดีมาก ดีมาก  

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 

- 
 

- 
 

5 5  
ดีมาก ดีมาก  
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ตอนท่ี ๕ 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑   
     ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ 5 ดีมาก 
     ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ 4.01 ด ี
มาตรฐานที่ ๒   
     ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓   
      ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ 5 ดีมาก 

      ตัวบงชี้ที่ ๓.๒  5 ดีมาก 

      ตัวบงชี้ที่ ๓.๓  4 ด ี
      ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔   
      ตัวบงชี้ที่ ๔.๑  5 ดีมาก 
      ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ 5 ดีมาก 
 
 ๕.๑.๑  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จํานวน.........๑๒.........ตัวบงชี ้
 ๕.๑.๒  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ  “ดี”                      จํานวน...........๒.........ตัวบงชี ้
 ๕.๑.๓  จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน............-..........ตัวบงชี ้
 ๕.๑.๔  จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน............-..........ตัวบงชี ้
 ๕.๑.๕  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน............-..........ตัวบงชี ้
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๕.๒  สรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
๕.๒.๑  จุดเดน (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา ที่สงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด) 

-  เปนสถานศึกษาขนาดใหญ ที่มีระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบสนับสนุนที่ดี 
สามารถรับนโยบายจากหนวยงานตนสังกัดนํามาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมไดเปนอยางด ี
๕.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา(การปฏิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา) 

-  การจัดเก็บขอมูลตามเกณฑตัวบงชี้ตามมาตรฐานใหมยังไมเปนระบบเทาที่ควร 
๕.๒.๓  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศกึษา) 

-  ควรสนับสนุนการศึกษาทวิภาคี ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
๕.๒.๔แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
          (เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนด
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ตองพัฒนาเสริมจุดเดนใหดียิ่งข้ึน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
(คณะกรรมการตามคาํสั่งของสถานศึกษา) 
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