คําชี้แจง
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) จัดทําขึ้นตามกฎหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสําคัญประกอบดวย 6 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ประกอบดวย 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา 2) การสรางความเชื่อมั่น
ให แ ก ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งและสถานประกอบการ 3) การจั ด การศึ ก ษาบรรลุ เ ป า ประสงค ข องหน ว ยงาน
ต น สั ง กั ด และ4) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ เ ป น แบบอย า งที่ ดี (Best Practice)
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแก ที่ตั้ง สภาพชุมชน
เศรษฐกิจ สังคม 2) แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 3) ขอมูลของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลดานผูเรียนและ
ผู สําเร็จการศึกษา ดานบุคลากรของสถานศึก ษา ดานหลักสูตรที่จัดการเรีย นการสอน ดานอาคารสถานที่
ดานงบประมาณ และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 4) ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 5) วิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ 6) เกียรติประวัติของ
สถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของสังคมในรอบปการศึกษา สวนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 11
ประเด็นการประเมิน สวนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรียงลําดับ
ตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน สวนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสวนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเชี ย งราย มี ห น า ที่ โ ดยตรงในการดํ า เนิ น การประกั น คุณ ภาพการศึก ษาใน
สถานศึก ษา สามารถนํ า รายงานผลการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ป ก ารศึ ก ษา
2561 เพื่อใชในการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ซึ่งผลการจัดการศึกษาจะตองบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน และการจัดการศึกษา
จะต อ งได รั บ การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งต อ ไปในอนาคต เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
และสาธารณชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

คํานํา
ตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แ กไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด 6
มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการ
ประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
เปนประจําทุกปการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองประจําปเปนภาพสะทอนถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปตอไป
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ข องรายงายผลการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
เพื่อรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางและ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง และ 3) เพื่อใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดดําเนินการตามกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) เปนการรวบรวมและสรุปผล ซึ่งเปนขั้นตอนตอเนื่องจากการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน โดยมีกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 1) การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิ น
2) การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและประเด็น และ 3)
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2561 ของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาเชียงราย ไดรับคําแนะนําจากผูบริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ
และผูเกี่ยวของทุกฝาย จนสําเร็จลุลวงไปไดดว ยดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 จุดเดน (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาที่สงผลใหไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด)
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานของสถานศึกษา, แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาปฏิบัติการประจําป ใหเปนไปตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง ให ใชมาตรฐานการอาชีว ศึกษา ระดับ ประกาศนียบัต รวิช าชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ใหความสําคัญ กับ การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหมีการ
ประชุม ครู บุ คลากรทางการศึก ษา เพื่อทํา ความเขาใจการดํา เนิน งานประกันคุ ณภาพ และการปรับ ปรุง
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ปรับเปลี่ยน
1.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน การอาชีวศึกษาที่สงผลใหไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด)
ควรใหครู บุคลากรทางการศึกษา จัดทําแฟมสะสมงานบุคคล เพื่อเปนการเก็บขอมูลนําไปใชใน
การจัดทํารายงานประเมินตนเองของสาขางาน/สาขาวิชา ตอไป
1.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร
ของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
- ควรสนับ สนุน การพัฒนาคุ ณภาพของครู บุ คลากร ใหเ ปน ไปตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผมู ีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(2561-2564) และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป 2561 โดยสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ป รวมถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน และได ผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
เปนที่เรียบรอย
วิท ยาลัย อาชี ว ศึก ษาเชี ย งราย ได นํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบบริ ห ารจั ด การการ
อาชี วศึกษา EDR SYSTEM และระบบบริหารจัดการงาน RMS ไปใชในงานสนับ สนุนการเรียนการสอนใน
หลายดาน เชน ดานงานสารบรรณ ดานการประเมินครูดวยนักเรียน นักศึกษา เปนตน
วิ ท ยาลั ย ฯ มี ร ะบบอิ น เตอร เ น็ ต ให บ ริ ก าร 2 ระบบ ประกอบด ว ยเครื อ ข า ยระบบ Uninet
และระบบอินเตอรเ น็ตของบริษัท กสทช. โทรคมนาคม จํา กัด (มหาชน) เพื่อ รองรับ การใชงานเกี่ย วกั บ
การเรียนการสอนของคณะครูอาจารย และใหนักเรียน นักศึกษาไดศึกษาคนควา อีกทั้งวิทยาลัยฯ ไดจัดสรร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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งบประมาณเพื่อสนับสนุนสงเสริม ใหนักเรียน นักศึกษาไดทดลองเปนผูประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา และ
สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุนใหมรวมกับสถานประกอบการ หรือชุมชน
เพื่อสรางตนแบบนวัตกรรมหรือตอยอดนวัตกรรมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สงผลใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ไดคัดเลือกเปนสถานศึกษานํารองเพื่อสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสูความเปน
เลิศเฉพาะทาง ดานการทองเที่ยว และสถานศึกษาตนแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model
School) ตลอดจนการนิเทศติดตามเอาใจใสผูเรียน ทําใหผูปกครอง และชุมชนเกิดความเชื่อมั่น สนับสนุ น
ผูเรียนเขาสูระบบทวิภาคีมากขึ้น ทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจะตองขยายจํานวนผูเรียนระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จากจํานวน ๒๐ คน เปน ๔๐ คน และสาขาวิช าการบัญชี
จํ า นวน ๒๕ คน และการเพิ่ม จํา นวนผู เรีย นอยา งตอ เนื่อ งในระดับ ประกาศนียบัต รวิช าชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
ของสาขาวิชาการตลาด การจัดการธุรกิจคาปลีก และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตน
ของรางวัลในความสําเร็จของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในอนาคต
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
3.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมผูเรียนดานสรางสรรคนวัตกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดจัดทําโครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเพื่อสนับสนุน
ใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่ตอยอดหรือสิ่งประดิษฐใหมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ หรือชุมชน และไดสงสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษาเขาประกวดแขงขันในระดับตาง ๆ
อยางตอเนื่องทุกป
3.2 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความ
เข าใจเกี่ย วกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีว ศึก ษา พ.ศ. 2561 ใหฝายบริห าร คณะครู
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดมีระบบบริห ารจัดการงาน (RMS) ในการสงจดหมายทาง
อิ เล็กทรอนิก ส และไดทํารายงานการเปดจดหมายทุกเดือน และมีการทําแบบสํารวจความประเมินความ
พึงพอใจผูใชบริการ Internet ใหผูบริหารและคณะครูอาจารยผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3.4 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดจัดทําโครงการจัดอบรมระบบ (RMS) ใหคณะครูอาจารย
มีการรายงานผูใชระบบงานสารบรรณอิเ ล็กทรอนิก สทุกเดือนและมีการสํารวจความพึง พอใจครูอาจารย
และนักเรียนนักศึกษาตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินอยูในระดับพึงพอใจมาก
3.5 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรม ของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดสงเสริมใหผูจัดทํางานวิจัยใหนักเรียน โครงการวิทยาศาสตร
และสิ่ ง ประดิ ษ ฐค นรุน ใหม ร ว มกับ นั ก เรีย น ในปก ารศึก ษา 2561 ประกอบด วย ครู ทํ าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
ภาคเรีย นที่ 1/2561 จํ า นวน 61 เรื่ อ ง และภาคเรีย นที่ 2/2561 จํ านวน 87 เรื่อ ง ครูแ ละนั กเรีย น
นักศึกษา รวมกันจัดทําสิ่งประดิษฐ จํานวน 13 สาขาวิชา สิ่งประดิษฐจํานวน 58 ชิ้น
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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3.6 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการจัดทํานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ของผูเรียน
วิทยาลัยอาชีว ศึก ษาเชียงรายไดมีการสนับ สนุนใหนัก เรี ย น นักศึกษาทุก สาขาวิช าจัดทํา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐคนรุนใหมประจําปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งสิ้น 58 ชิ้น มีการเผยแพรในระบบ
เว็บไซตและเผยแพรตอนประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐคนรุนใหมในระดับจังหวัด จํานวน 38 ชิ้น เผยแพรใน
ระดับชาติ จํานวน 12 ชิ้น ใชจริงในสถานประกอบการ จํานวน 5 ชิ้น และเผยแพรในระดับชาติจํานวน 2 ชิ้น
4. การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เ ปน แบบอยา งที่ดี (Best Practice) ไดแก
หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ไดรับรางวัล ชนะเลิศ (เหรีย ญทอง) ระดับชาติ ในการประกวดการจัดสถานที่เ รียนรู
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดสงเสริมสถานศึกษาใหมีการพัฒนาสถานที่เรียนรู/
หองเรียน/หองปฏิบัติการ ใหเปนสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะวิชาชีพอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และสงเสริมใหมีการพัฒนาอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการใหเหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียนทั้ง
ทางดานบรรยากาศความสะอาด ความทันสมัย และผูเรียนสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเอง เพื่อผูเรียนทั้ง
ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา รวมทั้งประชาชนไดเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต
ดังนั้นทางผูบ ริหาร และครูแผนกวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหองปฏิบัตกิ ารเครือขายคอมพิวเตอรขึ้น เพื่อใหเปนหองปฏิบัติการที่มีความเพียบพรอม
ทางด า นครุ ภั ณ ฑ วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการเรีย นการสอนที่ มี ค วามทั น สมั ย เพี ย งพอกั บ จํ า นวนผู เ รี ย น
มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ชวยสรางแรงกระตุนผูเรียนในใหเกิดการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
อยางเปนระบบและนําเทคโนโลยีตางๆมาใช มีการใชรูป แบบวิธีการสอนที่มีความหลากหลาย รวมทั้งใช
กระบวนการวิจัยมาชวยในการแกปญหาของผูเรียน มีการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรีย นใหผูเรียนมีความรู ความสามารถอยางเต็ม ศักยภาพ
ซึ่ง แนวคิดดัง กลา วไดสอดคลองกับ หลัก เกณฑก ารประเมินผลการจัดสถานที่เ รียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ตามองคประกอบ 4 ดาน 10 ขอกําหนด ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาใหเปนสถานที่เรียนรูที่มีครุภัณฑที่ทันสมัย หองเรียนสะอาด มีความสวยงาม
และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนของผูเรียน
2. เพื่อใหเปนสถานที่เรียนรูที่ใชศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร (การออกแบบ
ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย) ที่มีการ
เรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ผูเรียนมีการฝกปฏิบัติจริง
4.3 กรอบแนวคิด
- ไมมี 4.4 วิธีการดําเนินงาน
การพั ฒ นาห อ งปฏิบั ติ ก ารเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ได มี ก ารประชุ ม คณะครู ใ นแผนกวิ ช า
เพื่อคัดเลือกหองเรียนที่จะใชในการพัฒนา และจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ในการพัฒนาหองเรียนมีจุดมุงเนนใหพัฒนาผูเรียนใหมากที่สุด พรอมทั้งพัฒนารูปแบบวิธีการ
สอนของครูใหดียงิ่ ขึ้น มีการนําระบบการชวยเหลือผูเรียน และใชกระบวนการวิจัยมารวมแกไขปญหาการเรียน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาสูความเปนเลิศ ดังนี้
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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1) ศึกษาทฤษฎี แนวคิด ความตองการพัฒนาผูเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ที่สูงขึ้น
2) ศึ ก ษาพั ฒ นา จั ด กระบวนการเรี ย นการสอน ระบบการช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย น และใช
กระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาของผูเรียน
3) ประชุม ปรึกษา เพื่อวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางการแกปญหา และการ
พัฒนาผูเรียน
4) จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาหองเรียน และผูเรียน
5) ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ พรอมทั้งจัดสภาพแวดลอม และพัฒนาผูเรียน
6) วิเคราะหผลการดําเนินงาน พรอมทั้งปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
7) สงเสริมใหเปนแหลงเรียนรูของผูเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8) ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน
4.5 ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีสถานที่เรียนรูที่มีครุภัณฑที่ทันสมัย หองเรียนสะอาด มีความสวยงาม และมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนของผูเรียน
2. สถานศึกษามีสถานที่เรียนรูที่ใชศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร (การออกแบบ
ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย) ที่มีการ
เรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ผูเรียนมีการฝกปฏิบัติจริง
3. นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
4. หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับภาคเหนือ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
5. หองปฏิบัติก ารเครือ ขา ยคอมพิว เตอร ไดรับ รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับ ชาติ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
1. นักเรียน นักศึกษามีสถานที่เรียนรูที่มีครุภัณฑที่ทันสมัย และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน
2. นัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ส ถานที่ เ รี ย นรู ที่ ใ ช ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
(การออกแบบ ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย)
ที่มีการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.1.1 ที่ตั้ง
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเชี ย งราย สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งราย สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 57000 โทรศัพท 053 - 713036 โทรสาร 053 - 711561 Website : http://www.cvc.ac.th
E-mail Address :chiangrai03@vec.mail.go.th ปจจุบันมีพื้นที่ 8 ไร 2 งาน 6.3 ตารางวา มีอาคารเรียน
และปฏิบัติการ จํานวน 9 หลัง หอประชุมอยูชั้นลาง อาคาร 7 โรงอาหารอยูชั้นลางอาคาร 5 อาคารผลิตผล
อาคารฝกปฏิบัติการชมพูพันธุทิพย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และมีลานเอนกประสงค
ที่ ตั้ ง บา นพั ก ครู ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเชีย งราย เป นที่ ร าชพั ส ดุ ทะเบี ย นที่ เชีย งราย 43
ถนนไกรสรสิทธิ์ ตํา บลเวีย ง อํา เภอเมื อง จั งหวัด เชี ย งราย รวมพื้น ที่จํ า นวน 4 ไร 1 งาน 10 ตารางวา
ประกอบดวยอาคารบานพักผูอํานวยการ 1 หลัง อาคารบานพักครู 2 ชั้น 2 หลัง และแฟลต 4 ชั้น 1 หลัง
2.1.2 ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เริ่มกอตั้งเปนสถานศึกษาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 ใชชื่อวา
โรงเรียนชางทอผา โดยใชสถานที่ของโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะหเชียงราย ตอมาในป พ.ศ. 2482 จึงยาย
มาตั้ง ณ สถานที่ปจจุบัน เลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร
2 งาน 6.7 ตารางวา และเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการชางสตรี เมื่อ พ.ศ. 2490 ในป พ.ศ. 2495 ยายมาอยู
ในสังกัดกองโรงเรียนการชาง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การเรียนการสอนสมัยนั้น ยังคงทําการ
สอนวิชาเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผา และการชางสตรี ตอมาไดปรับปรุงเปนหลักสูตรสายอาชีพ ทําการสอน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร แบงเปนแผนกวิชาชีพ เชน แผนกผา อาหาร และ คหกรรมศาสตรทั่วไป ทําการ
สอนตลอดมาจนถึงป 2507 ไดรับการชวยเหลือใหเขาอยูในโครงการยูนิเซฟ พ.ศ. 2519 ไดรวมกับโรงเรียน
การชางเชียงราย ยกฐานะเปนวิทยาลัยใชชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จนกระทั่งในป พ.ศ. 2520 อยูใน
สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในป พ.ศ. 2523 ไดแ ยกออกจากวิทยาลั ย อาชี ว ศึก ษาเชีย งราย เขต 1 ตั้ ง เปน วิ ทยาลัย ใหม
แต ยั ง คงใช ชื่ อ เดิม คื อ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเชี ย งราย สั ง กั ดกองวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา กรมอาชี ว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนประเภทวิชาพณิชยกรรมเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2524 ไดทําการเปดสอนประเภทวิชา
ศิ ล ปกรรม และต อ มาในป พ.ศ. 2546 ได เ ป ด สอนประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว พ.ศ. 2546
เป ด สอน ระดั บ ปวช. สาขาวิช าเทคโนโลยีศิล ปกรรม ป พ.ศ. 2549 เป ดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ. 2550 เปดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ประเภทวิชา
ศิลปกรรม ป พ.ศ. 2551 เปดสอน ระดับ ปวส.สาขาวิชาสปา และความงาม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ป พ.ศ. 2556 เปดสอน ระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) และเปดสอน
ระดั บ ปวส. สาขาวิ ช าการจั ดการโลจิ ส ติก ส ระบบทวิ ภ าคี ป พ.ศ. 2558 เป ด สอน ระดับ ปริ ญ ญาตรี
สายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) ป พ.ศ. 2559 เปดสอน ระดับปริญญาตรี
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สายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) และป พ.ศ. 2560 เปดสอน ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งใหเปนสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทําให
สถานศึกษาไดมีโอกาสเปดทําการสอน ระดับอุดมศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สายปฏิบัติการ และขยายเปดสาขาวิชาเพิ่มขึ้นอยางกวางขวาง มีการเปดสอน
ระบบปกติ และระบบทวิภาคี และในปจ จุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2.1.3 การจัดการศึกษา
จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. จํานวน 13 สาขาวิชา ไดแก
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการเลขานุการ
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
7. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
9. สาขาวิชาวิจิตรศิลป
10. สาขาวิชาการออกแบบ
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีศลิ ปกรรม
12. สาขาวิชาการโรงแรม
13. สาขาวิชาการทองเที่ยว
จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวส. จํานวน 14 สาขาวิชา ไดแก
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการเลขานุการ
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
9. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
10. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
11. สาขาวิชาวิจิตรศิลป
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีศลิ ปกรรม
13. สาขาวิชาการโรงแรม
14. สาขาวิชาการทองเที่ยว
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จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรี สายปฏิบัตกิ าร (ตอเนื่อง) จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก
1. สาขาวิชาการทองเที่ยว
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
3. สาขาวิชาการบัญชี
2.1.4 ขอมูลสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ของสถานศึกษา
สภาพชุมชน
จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน คือ ประเทศ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมีย นมาร และสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว มีพื้นที่รวม 7.29 ลานไร
มีประชากร 1.29 ลานคน ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ประเพณี และวัฒนธรรม มีเอกลักษณโดดเดน
สภาพเศรษฐกิจ
จั ง หวั ด เชี ย งรายมี ฐ านเศรษฐกิ จ ที่ ห ลากหลาย โดยมี มู ล ค า การผลิ ต รวม 35,190 ล า นบาท
ประชากรมี ร ายได เ ฉลี่ ย 31,448 บาท ต อ คนต อ ป เป น ลํ า ดั บ ที่ 14 ของภาคเหนื อ และลํ า ดั บ ที่ 56
ของประเทศ รายไดหลักของจังหวัดเชียงราย คือภาคการเกษตร รอยละ 23.74 รองลงมา คือการคาปลีกคา
สง รอยละ 23.30 และการบริการดานอสังหาริมทรัพย รอยละ 6.63 ตามลําดับ เปนพื้นที่การพัฒนาตาม
แนวเหนือ - ใต (North - South Economic Corridor) เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต ภายใตโครงการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศ GMS (โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง)
และโครงการความรวมมือ ACMECS (กรอบความรวมมือระหวาง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พมา ไทย และ
เวียดนาม) และเปนพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล
สภาพสังคม
สภาพทั่วไปดานสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีความหลากหลาย เนื่องจาก
แหลงที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร และ สปป.ลาว ประชาชนสวนใหญ จึงมีความ
หลากหลายดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษา อยางไรก็ตามจังหวัดเชียงรายมีความเปนอัตลักษณ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางสงบสุขดวยมิตรไมตรีที่ดี นอกจากนั้นประชาชนใหความสําคัญกับการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตความเปนอยู
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.3.1 ขอมูลดานผูเรียน ปการศึกษา 2561
ลําดับที่
สาขาวิชา
ระดับชั้น
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
1.
การบัญชี
132 116 151
2.
การตลาด
61
38
59
3.
การเลขานุการ
7
17
16
4.
คอมพิวเตอรธุรกิจ
70
62
58
5.
การจัดการธุรกิจคาปลีก
0
0
0
6.
การจัดการโลจิสติกส
0
0
0
7.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
65
44
29
8.
วิจิตรศิลป
17
18
12
9.
การออกแบบ
20
15
12
10. เทคโนโลยีศิลปกรรม
29
26
19
11. แฟชั่นและสิ่งทอ/เทคโนโลยีผาฯ 26
27
12
12. อาหารและโภชนาการ
202 149 107
13. คหกรรมศาสตร
26
24
32
14. การโรงแรม
54
74
64
15. การทองเที่ยว
74
71
78
รวม
783 681 649

รวมทั้งสิ้น
ปวส.1 ปวส.2
(คน)
146 155
700
50
48
256
24
25
89
56
30
276
16
11
27
61
47
108
23
18
179
18
4
69
0
0
47
19
18
111
9
8
82
170 104
732
20
7
109
43
32
267
44
30
297
699 537
3,349

ขอมูลผูสําเร็จ การศึกษา ปการศึกษา 2561 (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) ขอมูล ณ วันที่ 30
เมษายน 2562
จํานวน
ระดับ/สาขางาน
รวม
ปกติ
ทวิภาคี
เทียบโอน
ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี
138
138
สาขางานการตลาด
52
52
สาขางานการเลขานุการ
16
16
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
53
53
สาขางานวิจิตรศิลป
7
7
สาขางานการออกแบบ
12
12
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
17
17
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ
12
12
สาขางานอาหารและโภชนาการ
112
112
สาขางานคหกรรมศาสตร
28
28
สาขางานการโรงแรม
62
62
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ระดับ/สาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานการทองเที่ยว
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ระดับ ปวส.
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานการจัดการโลจิสติกส
สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก
สาขางานวิจิตรศิลป
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรรม
สาขางานเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานการบริหารงานคหกรรมศาสตร
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการทองเที่ยว
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ปกติ

จํานวน
ทวิภาคี

เทียบโอน

74
27
610

-

-

74
27
610

122
23
24
25
1
15
8
42
6
15
24
18
323

20
43
11
45
12
131

-

122
43
24
25
43
11
1
15
8
87
6
27
24
18
454

รวม

2.3.2 ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2561
ประเภท
ฝายบริหาร
ครูผูสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
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จํานวน
(คน)
5
26
4
13
4
5
3
4
12
7

11

รวมครูผูสอน

จํานวน
(คน)
4
5
8
2
9
5
111

รวมบุคลากรทั้งสิ้น

31
19
166

ประเภท
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาการทองเที่ยว
แผนกวิชาการโรงแรม
บุคลากรทางการศึกษา
เจาหนาที่ธุรการ
นักการภารโรง
2.3.3 ขอมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2561
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ศิลปกรรม
คหกรรม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

- วิจิตรศิลป
- การออกแบบ
- เทคโนโลยีศิลปกรรม
- แฟชั่นและสิ่งทอ
- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมศาสตร
- การโรงแรม
- การทองเที่ยว
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- วิจิตรศิลป
- เทคโนโลยีศิลปกรรม
- เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
- อาหารและโภชนาการ
- การบริหารงานคหกรรมศาสตร
- การโรงแรม
- การทองเที่ยว
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- การทองเที่ยว
- การบัญชี
- เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
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2.3.4 ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ/อาคารหองสมุด
อาคารอเนกประสงค
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (หลัง)
7
1
1
0
2
11

แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายละเอียดประกอบผังบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1. อาคารเรียนและสํานักงาน 2. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรม
3. อาคารเรียนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4. อาคารเรียนประเภทวิชาศิลปกรรม 5. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรมและโรงอาหาร 6.อาคารเรียนและสํานักงาน
7. อาคารปฏิบัติการโรงแรมและทองเที่ยว 8. อาคารปฏิบัติการและหอพัก 9. อาคารศูนยวิทยบริการ
10. อาคารฝกประสบการณวิชาชีพ 11. หองน้ํา-หองสวม (เฮือนสุขาวดี)
12. หองพยาบาล
13. หององคการนักวิชาชีพ ฯ 14. ศาลพระภูมิ
15. องคพระวิษณุกรรม
16. ลานอเนกประสงค
17. สนามวอลเลยบอล
18. ศาลาพระพุทธรูป
19. เสาธง
20. โรงอาหาร
21. โรงขยะ
22. โรงรถ
23. อาคารปฏิบัติการชมพูพันธทิพย
24. ปอมยาม
25. สระน้ํา
26. ศาลา
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2.3.5 ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
12,310,000
24,110,400
9,950,000
16,828,695
1,927,700
65,126,795
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
2.4.๑ ปรัชญา
“สามัคคี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ”
2.4.2 อัตลักษณ
“ทักษะเยี่ยม เปยมคุณภาพ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2.4.3 เอกลักษณ
“วิชาชีพเดน ผลิตภัณฑดี เปนที่ยอมรับ”
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.5.1 วิสัยทัศน
" วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มุงมั่นจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา สูยุค
ไทยแลนด 4.0”
2.5.2 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจ จุบัน และกระบวนการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเภทอุตสาหกรรมบริการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) และหลักสูตรระยะสั้น
พันธกิจที่ 2 พัฒนาผูเรียนและผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึก ษาและคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึก ษา ระดั บ ฝ มื อ เทคนิ ค และเทคโนโลยี สามารถปฏิ บั ติ ง านไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิพลรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในระดับสากล
พันธกิจที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร การบริหารจัดการและการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
พันธกิจที่ 4 เสริมสรางศักยภาพการจัดการความรู การบริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชน สังคม พรอม
ทั้งขยายเครือขายความรวมมือดานอาชีวศึกษากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ
พั น ธกิ จ ที่ 5 ยกระดั บ คุ ณ ภาพระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร การจั ดการเรี ย นรู
และสงเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สูไทยแลนด 4.0
2.5.3 เปาประสงค
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอาชีพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.2. เพื่อปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยในยุคดิจิตอล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตร International
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.4 เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.5 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่สงเสริมการเรียนรู
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.2.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.2.2. เพื่อพัฒนาและสงเสริมผูเรียนดานการสรางสรรคนวัตกรรม
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.2.3 เพื่อพัฒนาผูเรียนดานการมีทักษะในการดํารงชีวิต
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.2..4 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.1.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานในระดับสากล
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เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.1.2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.1.3 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะวิชาชีพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.1. เพื่อกํากับ ติดตาม ผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานตลาดแรงงานในระดับสากล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถาบัน
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1.2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูดานการจัดการเรียนรู
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1.3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานจาหนาที่/นักการภารโรง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.2.1 เพื่อใหระบบการบริหารงานเปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาล โปรงใส
ตรวจสอบได
เป า ประสงคเ ชิง กลยุท ธที่ 3.2.2 เพื่ อ ใช ร ะบบบริห ารจัด การดํา เนิ น งานบริ ห ารจั ด การวิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเชียงราย
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห ารจัด การวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.3.1 เพื่อพัฒนาเพื่อใหเหมาะสมตอการเรียนการสอน
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.4.2 เพื่อสรรหางบประมาณในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการ
สอน
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประกันคุณภาพภายใน
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการวิชาชีพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.1.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนในการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของกลุมที่เกิดจากการทําแบบชุมชนแหง
การเรียนรู (PLC)
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.3.1 เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.1.1 เพื่อพัฒ นาประสิทธิภ าพดานฮารดแวรและซอฟทแวรของระบบ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.1.2 เพื่อสงเสริมการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.1.3 เพื่อสงเสริมการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.2.1 เพื่อสงเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรม ของครู
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.2.3 เพื่อสงเสริมการจัดทํา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ของผูเรียน
2.5.4 ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 : พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมบริการ และสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 : สงเสริมนวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 : พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพที่หลากหลายใหมีความรูความสามารถตรง
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : กํากับ ติดตาม ผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
ตลาดแรงงานในระดับสากล
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประเด็ น ยุทธศาสตร ที่ 3.2 : สรา งนวั ตกรรมการบริ ห ารและจั ด การทรั พ ยากรที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็น ยุทธศาสตรที่ 3.3 ยกระดับ ประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็ นยุทธศาสตรที่ 4.1 : เพิ่มประสิทธิภ าพการใหบ ริการชุ ม ชน สัง คม ดา นวิช าการ วิช าชี พ
และการทะนุบํารุง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 : ยกระดับคุณภาพการจัดการความรูและ PLC
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.3 : สรางเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ
กับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.1 : พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล
ประเด็นยุ ทธศาสตรที่ 5.2 : สง เสริม สนับ สนุน การวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม สิ่ง ประดิษ ฐ ดา น
อุตสาหกรรมบริการตอบสนองไทยแลนด 4.0
2.5.5 กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอาชีพ
กลยุทธที่ 1.1.2. ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยในยุคดิจิตอล
กลยุทธที่ 1.1.3 พัฒนาหลักสูตร International
กลยุทธที่ 1.1.4 พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
กลยุทธที่ 1.1.5 พัฒนาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่สงเสริมการเรียนรู
กลยุทธที่ 1.2.1 พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 1.2.2. พัฒนาและสงเสริมผูเรียนดานการสรางสรรคนวัตกรรม
กลยุทธที่ 1.2.3 พัฒนาผูเรียนดานการมีทักษะในการดํารงชีวิต
กลยุทธที่ 1.2.4 พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
กลยุ ทธที่ 2.1.1 พัฒ นาผูเ รี ย นให มี คุณลั ก ษณะที่ พึง ประสงคใ ห ส อดคลอ งกั บ ความตอ งการของ
ตลาดแรงงานในระดับสากล
กลยุทธที่ 2.1.2 เพิ่มสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
กลยุทธที่ 2.1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2.1.4 กํากับ ติดตาม ผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานตลาดแรงงาน
ในระดับสากล
กลยุทธที่ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถาบัน
กลยุทธที่ 3.1.2. เพิ่มประสิทธิภาพครูดานการจัดการเรียนรู
กลยุทธที่ 3.1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานจาหนาที่/นักการภารโรง
กลยุทธที่ 3.2.1 ระบบการบริหารงานเปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได
กลยุทธที่ 3.2.2 ใชระบบบริหารจัดการดําเนินงานบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กลยุทธที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กลยุทธที่ 3.3.2 พัฒนาเพื่อใหเหมาะสมตอการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 3.4.2 สรรหางบประมาณในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพประกันคุณภาพภายใน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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กลยุทธที่ 4.1.1 พัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 4.1.2 พัฒนาคุณภาพบริการวิชาชีพ
กลยุทธที่ 4.1.3 สงเสริมและสนับสนุนในการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ
กลยุทธที่ 4.2.1 สงเสริมประสิทธิภาพของกลุมที่เกิดจากการทําแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)
กลยุทธที่ 4.3.1 เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ
กลยุทธที่ 5.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพดานฮารดแวรแ ละซอฟทแวรของระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธที่ 5.1.2 สงเสริมการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
กลยุทธที่ 5.1.3 สงเสริมการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู
กลยุทธที่ 5.2.1 สงเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรม ของครู
กลยุทธที่ 5.2.3 สงเสริมการจัดทํา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ของผูเรียน
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.6.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
๑.
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ แม็คโครมิตรแทโชหวย รวม
พัฒนารานคาปลีก ประจําป 2561
๒.
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเชียรลีดเดอร
ในการแขงขันกีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 19 ป
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561 ระดับชาติ ครั้งที่ 1
๓.
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ ชื่อผลงาน
หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2560
4.
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ชื่อผลงาน
หองปฏิบัติการบริการหองพัก แผนกวิชาการโรงแรม
ประจําปการศึกษา 2560
5.
รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค ชื่อผลงาน ศูนยการเรียนรู
ภาษาจีน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ประจําปการศึกษา
2560
6.
รางวัล สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย กับ
แบบภาครัฐ

7.

หนวยงานที่จัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คณะกรรมการโครงการสงเสริม
คุณธรรมวิถีประชาธิปไตยใน
โรงเรียน สถาบันนิติบัญญัติ
แหงชาติ รวมกับมูลนิธิ
เสริมสรางเอกลักษณของชาติ
รางวัลเหรียญทองแดง องคการวิชาชีพ มาตรฐานดีเดน อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ระดับจังหวัด
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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2.6.๒ รางวัลและผลงานของผูบริหาร
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
๑.
“ผูบริหารดี ศรีอาชีวศึกษา” ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําป 2561
2.
“ผูบริหารดี ศรีอาชีวศึกษา” ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําป 2561
2.6.3 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
๑.
สาขาพัฒนาเยาวชน บําเพ็ญประโยชน และสงเสริม
การมีสวนรวมของเยาวชน ประจําป 2561 ในโอกาส
วันเยาวชนแหงชาติ
๒.
ผูควบคุม รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะประติมากรรม
การปนคนเหมือน การแขงขันวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่
28 ประจําปการศึกษา 2561
๓.
ผูควบคุม รองชนะเลิศ อันดับ 3 ทักษะการจัดการ
โลจิสติกสและโซอุปทาน (แบบจําลองสถานการณเบียร
เกมส) ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
การแขงขันวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจําป
การศึกษา 2561
๔.
ผูควบคุม รางวัลชมเชย ทักษะการบริหารจัดการ
ฐานขอมูล ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแขงขันวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจําป
การศึกษา 2561
๕.
ผูควบคุม รองชนะเลิศ ทักษะสุนทรพจนภาษจีน
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28
ประจําปการศึกษา 2561
๖.
ผูควบคุม รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะเลนนิทาน
พื้นบาน การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่
28 ประจําปการศึกษา 2561
๗.
ผูควบคุม รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม ผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป ในการประกวดสุดยอดนวัตนกรรม
อาชีวศึกษา อาหารไทย 4.0 ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา 2561 ผลงาน คุกกี้ถั่วดาวอินคาไขมันต่ํา

ผูที่ไดรับรางวัล
นายปริวิชญ ไชยประเสริฐ
นายศรากร บุญปถัมภ

ผูที่ไดรับรางวัล
นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทรคํา
นายสุรชิต ทะยะธง
นายพัทธพงศ พรมชัย

นายธวัชชัย สาเกตุ
นางสาวปยมาส แกวอินตา
Miss Qin Tian
นางสรกมล ผาคําสระศรี
นางสาวปยะมาศ สั่งสอน
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๘.
ผูควบคุม รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม ผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป ในการประกวดสุดยอดนวัตนกรรม
อาชีวศึกษา อาหารไทย 4.0 ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา 2561 ผลงาน เคกขาวตอกขาวเมา
๙.
ผูควบคุม การแขงขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2561 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 10
การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ
๑๐. ผูควบคุม การแขงขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ
ประจําปการศึกษา 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทย
และบรรเทาสาธารณภัย
๑๑. ผูควบคุม รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคเหนือ ทักษะ
การจัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช. สาขาวิชาคหกรรม
๑๒. ผูควบคุม รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคเหนือ ทักษะ
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. สาขาวิชา
การบัญชี
13. ผูควบคุม รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคเหนือ ทักษะ
การบริหารจัดการขอมูล ระดับ ปวช. สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14. ผูควบคุม รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคเหนือ ทักษะ
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (แบบจําลอง
สถานการณเบียรเกมส) ระดับ ปวส. สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส
15. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค
ภาคเหนือ ทักษะการประยุกตดอกไมเชิงธุรกิจ
สูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส. สาขาวิชาคหกรรม
16. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค
ภาคเหนือ ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิต
หนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. สาขาวิชา
เลขานุการ

ผูที่ไดรับรางวัล
นางสาวปยะมาศ สั่งสอน

นางสมศรี แสงศรีจันทร
นางสุพัตรา พรหมพิชัย

นางสุวารี แปงณีวงค
นางสาวนุชจรี แกวเพียร
นางสาวปยมาส แกวอินตา
นางสาวอารีย ชั่งชัย
นางสาวรัตติยา กันธร
นายธวัชชัย สาเกตุ
นางสาวปยมาส แกวอินตา
นายสุริยา ตะศรีเรือน
นางสาวลลิตา จินดาวงษ

นายกฤษฎา มาตัน
นางนันทภรณ บุญอิ่ม
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17. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค
ภาคเหนือ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค
ภาคเหนือ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ระดับ ปวช./ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม
19. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค
ภาคเหนือ ทักษะประติมากรรม การปนคนเหมือน
สาขาวิจิตรศิลป
20. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค
ภาคเหนือ ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
21. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค
ภาคเหนือ ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการ
นําเที่ยว ระดับ ปวช.
22. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค
ภาคเหนือ ทักษะผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair
Bartender ระดับ ปวช./ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม
23. ผูควบคุม รางวัลชมเชยที่ 4 ระดับเหรียญทอง ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ทักษะการนําเสนอการขายสินคา
ระดับ ปวช. สาขาวิชาการตลาด
24. ผูควบคุม รางวัลชมเชยที่ 4 เหรียญทองแดง ระดับภาค
ภาคเหนือ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการตลาด
25. ผูควบคุม รางวัลชมเชย ระดับภาค ภาคเหนือ ทักษะ
พิมพดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร
ระดับ ปวช./ปวส. สาขาวิชาเลขานุการ
26. ผูควบคุม รางวัลชนะเลิศ ทักษะเลานิทานพื้นบาน
ในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
27. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการตอบ
ปญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตรไทย) ในการแขงขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
28. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะสุนทรพจน
ภาษาจีน ในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคเหนือ

ผูที่ไดรับรางวัล
นายธวัชชัย สาเกตุ
นางพิมพณดา นนประสาท
นายจิรวัฒน วงกา
นายสุรชิต ทะยะธง
นางเยาวเรศ เวียงคํา
นางเสาวคนธ อาทนิตย
นายจิรวัฒน วงกา
นางพจนา นพรัตน
นางพจนา นพรัตน
นายเตชะตาธรรม เตชะตามี
นางสาวศิริพันธ วงคคําลือ
นางเจษฎา วงศใหญ
นางสรกมล ผาคําสระศรี
นายเฉลิมชัย ภูจีนาพันธ
Miss Qin Tian
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29. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการพูด
สาธิตภาษาอังกฤษ ในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ
30. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการรองเพลง
เพลงไทยลูกทุงหญิง ในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ
31 ผูควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬา
วอลเลยบอลชาย การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจําป
2561 “หลง หลิน เกมส”
32. ผูควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน กีฬา
บาสเกตบอลชาย การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจําป
2561 “หลง หลิน เกมส”
33. ผูควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง กีฬา
บาสเกตบอลหญิง การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจําป
2561 “หลง หลิน เกมส”
34. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับ อศจ.เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน อุปกรณปอกเปลือกกระเทียม
35. ผูควบคุม รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน น้ําจิ้มซอสสับปะรด 2 in 1
36. ผูควบคุม รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน สลักสบูวิจิตร
37. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับ อศจ.เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน ตัดสานงานกระปอง

ผูที่ไดรับรางวัล
นางสมศรี แสงศรีจันทร
นายอนุวัช ดวงแกวฝาย
นายศุภศานต รักสกุล
นายพีระพงษ ดวงสนิท
นายสุรชิต ทะยะธง

นายสุรชิต ทะยะธง

นางสาวศุภนิชา โยปญเตี้ย

นางสาวชิสา เมืองสิงห

นายกฤษฎา มาตัน

นายกฤษฎา มาตัน
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38. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับ อศจ.เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการใหบริการ
โสตทัศนูปกรณบนโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด
39. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับ อศจ.เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน อุปกรณเสริมทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
สําหรับบุคคลมีความบกพรองทางรางกายการเคลื่อนไหว
40. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิง่ ประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับ อศจ.เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน ไมนวดผอนคลายดวยน้ํามันสมุนไพร
(แบบพกพา)
41. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับ อศจ.เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน ถุงเทาสมุนไพรไลแมลง
42. ผูควบคุม รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน ระบบตรวจสอบปริมาณน้ําฝนพรอมแจง
เตือนภัย
43. ผูควบคุม รางวัลชนะเลิศ การประกวดองคความรู
“การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ” การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับ อศจ.เชียงราย ประจําปการศึกษา
2561 ชื่อผลงาน อุปกรณปอกเปลือกกระเทียม
44. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
องคความรู “การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ”
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ชื่อผลงาน
Application Development for Audiovisual

ผูที่ไดรับรางวัล
นายสุริยา ตะศรีเรือน

นางสาวปยมาส แกวอินตา

นางสาวอุมาพร ราชคม

นางสาวอุมาพร ราชคม

นายเอนกวงศ ยอดดําเนิน

นางสุพัตรา พรหมพิชัย

นายสุริยา ตะศรีเรือน
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ผูที่ไดรับรางวัล
45. ผูควบคุม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
นางสาว ว.วาณี ธุระพันธ
องคความรู “การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ”
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ชื่อผลงาน
อุปกรณเสริมทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กสําหรับบุคคล
มีความบกพรองทางรางกายการเคลื่อนไหว
2.6.๔ รางวัลและผลงานของผูเรียน
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
๑.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจํา
ปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทักษะประติมากรรม การปนคนเหมือน
๒.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจํา
ปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (แบบจําลอง
สถานการณเบียรเกมส) ระดับ ปวส.
๓.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจํา
ปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชมเชย ทักษะการ
บริหารจัดการฐานขอมูล ระดับ ปวช.
๔.
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28
ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะ
สุนทรพจนภาษาจีน
๕.
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28
ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ทักษะเลานิทานพื้นบาน
6.
การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน “Chinese Bridge
2018” ในหัวขอ Learn Chines, Douber Your
World ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับชาติ
7.
การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 11 ของสะพานแหงภาษาจีน ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 และเปนที่ 1 ของอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศ
8.
เปนตัวแทนเยาวชน ทีมชาติไทยในการแขงฝมือแรงงาน
อาเซียน ครั้งที่ 12 World Skills ASEAN Bangkok
2018 สาขาเว็บดีไซน

ผูที่ไดรับรางวัล
นางสาวเสาวนีย เบเชอกู
นายชนมภูมิ ปนคํา
นายสุริยา นิ่มนวล
นายวุฒิพงษ จันแกว
นายศรายุธ ธนะคํา
นายธนกฤษ บุตรกิติ
นายรณกฤต มูลวงค
นางสาวปณิธาน เยโลกุ
นางสาวเก็จมณี คําแพงศรี
นายจตุพล อยูลืม

นายจตุพล อยูลืม

นายคณพนธ แผงตัน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

25
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
9.
การแขงขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส” ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาบาสเก็ตบอล
หญิง

10.
11.

12.

13.

14.

ผูที่ไดรับรางวัล
นางสาวอาเบอร อายี
นางสาวเงินไข พิบุญ
นางสาวเกวลี ทาใจ
นางสาวอัญชิษฎา บุญยอด
นางสาวทิพยลาวัลย แสนมะ
โนนางสาวรัตนาวลี อุดใจ
นางสาวเข็มอัปสร สามหลวม
นางสาวศริลักษณ เรือนแกว
นางสาวอภิสมัย เขียวสะอาด
นางสาวเข็มอัปสร วงคตอม
นางสาวนลินนา ใจเปง
การแขงขัน Thailand’s International Culinary Cup นางสาวธีรนุช ฟูมวงขาม
(TICC) ครั้งที่ 24 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
นางสาวอติกานต บุญคลอง
นางสาวนิภาพร ยามี
การแขงขันกิจกรรม แม็คโครมิตรแทโชหวย รวมพัฒนา นายภาสกร ดาววี
รานคาปลึก ครั้งที่ 10 ประจําป 2561 ไดรับรางวัล
นางสาวอริศรา ปญญาเลิศ
ชนะเลิศ ระดับประเทศ
นางสาวสาธิตา จินากาศ
นางสาวชลลดา พวงทวี
ทรัพยนายเอกวิทย มัฆวาน
การประกวดสุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา อาหารไทย นางสาวลีลาวดี วงสาโรจน
4.0 ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 ผลงาน คุกกี้
ถั่วดาวอินคาไขมันต่ํา ไดรับรางวัลชมเชย ประเภท
นวัตกรรม ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
การประกวดสุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา อาหารไทย นายวีระพงศ ทาแกง
4.0 ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 ผลงาน
นายธนาวิทย ออนบํารุง
ขาวตอกขาวเมา ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
การแขงขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด นางสาวมาริกา แลนี
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป
และนางสาวอาเบอ อานี
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 10 การนําเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
ภาคภาษาอังกฤษ
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15. การแขงขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดนการแพทย
และบรรเทาสาธารณภัย
16. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัด
ดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

ผูที่ไดรับรางวัล
นายคณพนธ แผงตัน
นายอิสรีย ไพโรจน

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
นางสาวรัตนา เยลุงกู
นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี
นายภรัณยู บุญสง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป นายสัญชิต คะนอง
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช
นางสาวสุพิชา นาเวียง
คอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป นายธนกฤษ บุตรกิติ
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการ
นายรณกฤต มูลวงค
บริหารจัดการขอมูล ระดับ ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป นายชนมภูมิ ปนคํา
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการ
นายสุริยา นิ่มนวล
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (แบบจําลองสถานการณ นายวุฒิพงษ จันแกว
เบียรเกมส) ระดับ ปวส.
นายศรายุธ ธนะคํา
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป นายอรรถพันธ แกวหนอ
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นายภูริช ธิงาเครือ
ทักษะการประยุกตดอกไมเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล
ระดับ ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป นายสมบุญศักดิ์ สุวรรณ
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก ระดับ ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป นายพงศภัค ตางใจ
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นายอนิรุจน วงศกนั ทา
ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป นางสาวณิชกานต ใจจุมปา
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นางสาวกัลยา วงคคําตัน
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. นางสาวกรพินธ แสนมณีกูล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป นางสาวเสาวนีย เบเชอกู
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ทักษะประติมากรรม การปนคนเหมือน
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25. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.
26. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ ปวช.
27. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทักษะผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ
ปวช./ปวส.
28. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชมเชยที่ 4 ระดับเหรียญ
ทอง ทักษะการนําเสนอการขายสินคา ระดับ ปวช.
29. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชมเชยที่ 4 เหรียญ
ทองแดง ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
30.

31.
32.

33.
34.

ผูที่ไดรับรางวัล
นายปฏิถาณ หมั้นขัน
นางสาวอําไพ ธนะวงค
นายภาณุวัตน หนอคํา
นางสาวณิชภัทร อินทนิน
นางสาวจุฑามาศ วิชาโหง

นายณัฐวุฒิ มานิธิ
นางสาวสุภานิดา จรรศิลป
นางสาวนิชภา มุงเมิน
นางสาวพิชชาภา ธรรมโชติ
นางสาวพรรณหงส สมพรประเสริฐ
นางสาวปทุมพร อุดเครือ
นายณัฐพง สุตะวงค
นางสาวพิทปภา ทาดีสม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป นางสาวอรัญญา เมอโปะกู
การศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชมเชย ทักษะพิมพดีด
ไทยและพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช./
ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
นางสาวเก็จมณี คําแพงศรี
ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ทักษะเลานิทานพื้นบาน
การแขงขันทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
นางสาวรอด ออนคํา
ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
นางสาวเก็จแกว ลุงปนตะ
อันดับ 1 ทักษะการตอบปญหาทางวิชาการ
(ประวัติศาสตรไทย)
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
นางสาวปณิธาน เยโลกุ
ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ทักษะสุนทรพจนภาษาจีน
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
นางสาวเบญจมาศ มองชอบิดร
ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ
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35. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ทักษะการรองเพลง เพลงไทยลูกทุงหญิง
36. การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับ
ภาค ภาคเหนือ “หลง หลิน เกมส” ครัง้ ที่ 13
ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วอลเลยบอล ชาย

37.

38.

39.

ผูที่ไดรับรางวัล
นางสาวปุริน จิรพศพันธุ

นายเอกราช มณีวรรณ
นายธนวัฒน สุริยะ
นายชลกานต สมสะอาด
นายสุทัศน มาเยอะ
นายธีรศักดิ์ สายฟูเปง
นายดาวัน จันโอทาน
นายกฤษดนัย คําสิทธิ์
นายสุริยา พรมใจ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส
นางสาวอาเบอร อายี
ระดับภาค ภาคเหนือ “หลง หลิน เกมส” ครั้งที่ 13
นางสาวเงินไข พิบุญ
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน บาสเกตบอล หญิง
นางสาวเกวลี ทาใจ
นางสาวอัญชิษฎา บุญยอด
นางสาวทิพยลาวัลย แสนมะโน
นางสาวรัตนาวลี อุดใจ
นางสาวเข็มอัปสร สามหลวม
นางสาวศิรลิ ักษณ เรือนแกว
นางสาวอภิสมัย เขียวสะอาด
นางสาวเข็มอัปสร วงคตอม
นางสาวนลินนา ใจเปง
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส
นายวุฒิ จะสี
ระดับภาค ภาคเหนือ “หลง หลิน เกมส” ครั้งที่ 13
นายณัฐพล จะวะนะ
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง บาสเกตบอล ชาย
นายพนมกร คํามูลเอย
นายศุภชีพ กงพลนันท
นายฤทธิไกร ขันทฤทธิ์
นายจักรกฤษณ มาลาวิลาศ
นายภัทรพล อาวัฒธนา
นายสืบเกียรติ สาย
นายสมภพ กิตติสกาวกุล
การประกวดสุนทรพจน ภาจีนจีนกลาง ระดับภาคเหนือ นางสาวปณิธาร เยโลกุ
ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
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40. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชื่อผลงาน อุปกรณปอกเปลือกกระเทียม ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
41. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร
ชื่อผลงาน น้ําจิ้มซอสสับปะรด 2 in 1 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ
42. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป
ชื่อผลงาน สลักสบูวิจิตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ
43. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน ตัดสาน
งานกระปอง
44. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานการพัฒนา
ซอฟแวร และสมองกลฝงตัว ชื่อผลงาน การพัฒนา
แอปพลิเคชั่นการใหบริการโสตทัศนูปกรณบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอรดรอยด
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
45. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและ
บรรเทาสาธารณภัย ชื่อผลงาน อุปกรณเสริมทักษะ
การใชกลามเนื้อ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
46. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน ไมนวดผอนคลายดวย
น้ํามันสมุนไพร (แบบพกพา) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
47. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน ถุงเทาสมุนไพรฆาแมลง
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผูที่ไดรับรางวัล
นายณรงค นามยอด

นางสาวภาสินี อินเทพ
นางสาวพรนิภา ตาดทอง
นางสาวศจี แซจาว
นางสาวฟองติ๊บ ยอดสี
นายอภิวัฒน โนวุฒิ
นายวรพล คันธวังอินทร
นายสุรเชษฐ ศรีวิจิตรกร
นายทิวัตร จักรใจ

นายพงศภัค ตางใจ
นายคณพนธ แผงตัน
นางสาวบุษยมาศ ทิศพรม
นางสาวชาลิสา สักลอ

นางสาวจุฑามาศ วิชาโหง
นางสาวพรนภา ประดับศรี
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48. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐประเภทกําหนดโจทย
“ชุดควบคุมดานเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อชุมชน”
Internet of things (IOT) ชื่อผลงาน ระบบตรวจสอบ
ปริมาณน้ําฝนพรอมแจงเตือนภัย ไดรับรางวัลชนะเลิศ
49. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 10 การประกวดองคความรู
การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ชื่อผลงาน อุปกรณปอกเปลือกกระเทียม ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ
50. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 10 การประกวดองคความรูการ
นําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ชื่อผลงาน
Application Development for Audiovisual
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
51. การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.
เชียงราย ประเภทที่ 10 การประกวดองคความรู
การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ชื่อผลงาน อุปกรณเสริมทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
52. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.
53 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่อง
แตงกายสูสากล ระดับ ปวส.
54. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ
ประเภทการประกอบอาหารไทย ชุดเตรียมจําหนาย
(Thai Set) ระดับ ปวช.
55. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร
เชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ํา
แบบตะวันตก (Western Set Diner) ระดับ ปวส.

ผูที่ไดรับรางวัล
นายชัยวัฒน ชมพูอาจ
นายพงศกร สกุลไชย

นางสาวมาริกา แลนี
นางสาวอาเบอ อายี

นายทวี โสภาพันธ
นายศรัณย คําชอน

นางสาวบูบา มาเยอะ
นางสาวชญาดา เชอมือ

นางสาวอรทัย บุญธนโชติชัย
นางสาวบุณณดา ศรีหิรัญ
นางสาวบูเดอะ โวยแม
นางสาววิไล บาหลา
นางสาวอาหมี่ เบทูกู
นางสาวบัวบาน มาเยอะ
นางสาวนุสบา สุจดา
นายเอกลักษณ กวนหลา

นางสาวอาเพียว มาเยอะ
นางสาวลี นามอิง
นายชาตรี ปอแฉ
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56. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการจัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช.
57.

58.
59.
60.
61.

62.

63.

64.

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการประยุกตดอกไมเชิงธุรกิจ
สูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการนําเสนอการขายสินคา ระดับ ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
(แบบจําลองสถานการณเบียรเกมส) ระดับ ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะพิมพดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช./ปวส.
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิต
หนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส.

ผูที่ไดรับรางวัล
นายอภิวัฒน โนวุฒิ
นางสาวสุทาทิพย กัปปะหะ
นางสาวฟองตีบ ยอดดี
นายภรัณยู บุญสง
นายปยะ ปาอินทร

นายสัญชิต คะนอง
นางสาวสุพิชา นาเวียง
นายปฏิภาณ หมั่นขัน
นางสาวอําไพ ธนะวงค
นายณัฐวุฒิ มานิธิ
นางสาวสุภนิดา จรรศิลป
นางสาวนิชนิภา มุงเมิน
นางสาวพิชชาภา ธรรมโชติ
นางสาวพรรณหงส สมพรเสริฐ
นางสาวปทุมพร อุดเครือ
นายณัฐพง สุตะวงค
นางสาวพิทปภา ทาดีสม
นายชนมภูมิ ปนคํา
นายสุริยา นิ่มนวล
นายวุฒิพงษ จันแกว
นายศรายุทธ ธนะคํา
นางสาวอริญญา เมอโปะกู

นายสมบุญศักดิ์ สุวรรณ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

32
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
65. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการขายสินคาออนไลน ระดับ ปวช./ปวส.
66. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล ระดับ ปวช.
67. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส.
68. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ระดับ ปวช.
69. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ระดับ ปวส.
70. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic
Bartender ระดับปวช./ปวส.
71. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair
Bartender ระดับ ปวช./ปวส.
72. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ระดับ ปวช./ปวส.
73. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ
74. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจําปการศึกษา 2561 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทักษะการพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ

ผูที่ไดรับรางวัล
นายกฤษณะ คําทับทิม
นายกอเกียรติ แซตัน
นายธนกฤษ บุตรกิติ
นายรณกฤต มูลวงค
นายพงศภัค ตางใจ
นายอนิรุจน วงศกันทา
นายภาณุวัตน หนอคํา
นางสาวณิชภัทร อินทนิน
นางสาวศิริพร ทิพยกานน
นางสาวอภิชญา นันทะแสน
นายภูรินทร ฉ่ําใจดี

นางสาวจุฑามาศ วิชาโหง

นางสาวณิชกานต ใจจุมปา
นางสาวกัลยา วงคคําตัน
นายกชกร ลัมยศ
นางสาวเบญจมาศ มองชอบิดร
นายอรุชา ยะโป
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75. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะสุนทรพจนภาษาจีน
76. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ทักษะเลานิทานพื้นบาน
77. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ทักษะสุนทรพจนภาษาไทย
78. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ทักษะการตอบปญหาทาง
วิชาการ (ประวัติศาสตรไทย)
79. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการรองเพลง
สากลชาย
80. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการรองเพลง
ไทยสากลหญิง
81. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ทักษะการรองเพลงไทยลูกทุงหญิง
82. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะวงดนตรี
สากล คนพันธุอาและโฟลคซองคนพันธุอา
83. การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2561
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะรักการอาน
84. การประกวดแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
จากผลิตภัณฑโครงการพระราชดําริ (เชฟมือทองอรอย
สามโลก) ไดรับรางวัลชนะเลิศ
85. การประกวดแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
จากผลิตภัณฑโครงการพระราชดําริ (เชฟมือทองอรอย
สามโลก) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผูที่ไดรับรางวัล
นางสาวปณิธาน เยโลกู
นางสาวเก็จมณี คําแพงศรี
นางสาวหญิง อินตา
นางสาวรอด ออนคํา
นางสาวเก็จแกว ลุงขันตะ
นายหลอเช โวยยื่อ

นางสาวณัฐณิชา ชัชวรัตน

นางสาวปุริน จิรพศพันธุ
นางสาวมนรดา มฤคพิทักษ
นางสาวอรนิช โชคลิขิตอํานวย
นายพงศกร สุวินต
นายนที วงคมูล
นางสาวอาคิรา คําลือวงค
นายมานัส เบเมียทู
นางสาวนารีรตั น สุขเกษม
นายพงคพัฒน อุดมทอสกุล
นางสาวมยุรี หมอโปะกู
นางสาวฟา มาเยอะ
นางสาวอัญญเรศ ใจลังกา
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86. การประกวดแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
จากผลิตภัณฑโครงการพระราชดําริ (เชฟมือทองอรอย
สามโลก) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
87. การประกวดแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
จากผลิตภัณฑโครงการพระราชดําริ (เชฟมือทองอรอย
สามโลก) ไดรับรางวัลชมเชย
88. การประกวดแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
จากผลิตภัณฑโครงการพระราชดําริ (เชฟมือทองอรอย
สามโลก) ไดรับรางวัลชมเชย
89. การแขงขัน ประกวดคลิปวีดิโอเสนทางทองเที่ยวจังหวัด
เชียงราย ในหัวขอ “วัยรุนเชียงรายโชวเหนือ”
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนตนแบบการสราง
ชื่อเสียงใหสถาบันการศึกษา”
การแขงขัน เชฟถิ่นไทย ประเภทอาหารไทยฟรีสไตล
ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การแขงขันวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน
ประจําป 2561 ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การแขงขันวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน
ประจําป 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน
ประจําป 2561 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขงขันวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน
ประจําป 2561 ไดรับรางวัลชมเชย
การแขงขันวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน
ประจําป 2561 ไดรับรางวัลชมเชย
การแขงขันวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน
ประจําป 2561 ไดรับรางวัลชมเชย
การแขงขันวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน
ประจําป 2561 ไดรับรางวัลชมเชย
การแขงขันวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน
ประจําป 2561 ไดรับรางวัลชมเชย

ผูที่ไดรับรางวัล
นายอํานาจ อยูอินทร
นางสาวพิมพชนก ชัยมงคล
นายภาสกร เมืองใจ
นางสาวพรนิภา ตาดทอง
นายสุรศักดิ์ คําฟู
นางสาวภาสินี อินเทพ
นางสาวณภัทร พลอยวงค
นางสาวนภัสร ปทุมอมรศิริ
นายพงศกร จักรสาน
นางสาวสุข ชัยวงค
นางสาวณัฐรุจา อุปอาด
นายญาณวรุตม คําเมือง
นายแสงสุรีย ดวงจันทร
นายภาณุพงค วงคสรรศรี
นายอิทธิพล นาราศักดิ์
นายภัทรกรณ เตจะวันดี
นายอํานาจ อยูอินทร
นางสาวภิญญาพัชญ ยี่อาม
นางสาวอติกานต บุญคง
นายฐิติกร ออนสา
นายพันธวีร ราชคม
นายศุกร ปญญา
นายธนวัฒน จอมแกว
นายพิชญพงษ โพธาใจ
นางสาวเสาวนีย เบอเซกู
นางสาวปุณยาพร แปงสนิท
นายธวัชชัย ขันวัง
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100. การแขงขันวาดภาพระบายสี ในเทศกาลเชียงราย
ดอกไมงาม ครั้งที่ 15 ไดรับรางวัลชมเชย
101. การแขงขันวาดภาพระบายสี ในเทศกาลเชียงราย
ดอกไมงาม ครั้งที่ 15 ไดรับรางวัลชมเชย
102. การแขงขันวาดภาพระบายสี ในเทศกาลเชียงราย
ดอกไมงาม ครั้งที่ 15 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
103. การแขงขันวาดภาพระบายสี ในเทศกาลเชียงราย
ดอกไมงาม ครั้งที่ 15 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
104. การแขงขันวาดภาพระบายสี ในเทศกาลเชียงราย
ดอกไมงาม ครั้งที่ 15 ไดรับรางวัลชมเชย
105. การแขงขันวาดภาพระบายสี ในเทศกาลเชียงราย
ดอกไมงาม ครั้งที่ 15 ไดรับรางวัลชมเชย
106. การแขงขันวาดภาพระบายสี ในเทศกาลเชียงราย
ดอกไมงาม ครั้งที่ 15 ไดรับรางวัลชมเชย
107. การแขงขันวาดภาพระบายสี ในเทศกาลเชียงราย
ดอกไมงาม ครั้งที่ 15 ไดรับรางวัลชมเชย
108. การแขงขันสุนทรพจน ภาษาจีน สําหรับนักเรียน
ในโรงเรียน เครือขายภายใตโครงการ International
Intership Program ไดรับรางวัลชมเชย

ผูที่ไดรับรางวัล
นายฐิติกร ออนสา
นายธวัชชัย ขันวัง
นายศุกร ปญญา
นายฐิติกร ออนสา
นายศุภชัย คําชุม
นายยี่ ไทยใหญ
นางสาวเสาวนีย เบอเซกู
นางสาวเย็นจิต อางี
นายจตุพล อยูลืม
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีว ศึกษาใหมีความรู
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ กษามี ทั ก ษะที่ จํ าเป นในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษ ะวิ ช าชี พ
และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการ
ปฏิ บั ติ ง าน และการดํ า รงชี วิ ต อยู ร ว มกั บ ผู อื่ น อย า งมี ค วามสุ ข ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เจตคติ
และกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ภู มิ ใ จและรั ก ษาเอกลั ก ษณ ข องชาติ ไ ทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ท ธิ ข องผู อื่ น
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
1.4 ดานการเขียนแผนธุรกิจ
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูและทักษะดานการเขียนแผนธุรกิจอยางงายที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาชีพที่เรียนหรือทํางาน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถา น ศึ ก ษ ามี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษาแ ละจํ านว นตา มเกณฑ ที่ กํ า ห น ด ใช ห ลั ก สู ต ร
ฐานสมรรถนะในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ นน ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของ
สถานศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตามนโยบายสํ า คั ญ ของหน ว ยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติม ให
ทั น ต อการเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีแ ละความตอ งการของตลาดแรงงาน โดยความรว มมือ กับ สถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ น น ผู เ รี ย น เ ป น สํ า คั ญ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู เ รี ย น ทั้ ง
วัยเรียนและวัยทํางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ
ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึก ษาบริ หารจั ดการบุค ลากร สภาพแวดลอ ม ภู มิทัศ น อาคารสถานที่ ห องเรี ย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรีย นรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบตั ิ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ ที่
ห น ว ย งา น ต น สั ง กั ด ห รื อ ห น ว ยง า น ที่ กํ า กั บ ดู แล ส ถ า นศึ ก ษ า ม อ บ ห ม าย โ ดย คว า มร ว ม มื อ
ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง
ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.5 ดานการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดหา
และพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู และสนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นทุ ก คนสามารถเข า ถึ ง สื่ อ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศไดอยางทั่วถึง
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึก ษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตา ง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรีย นรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึ ก ษามี ก ารสร า งความร ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รต า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศ
และต า งประเทศในการจั ด การศึ ก ษา การจั ด ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา กระบวนการเรี ย นรู
การบริก ารทางวิ ช าการและวิ ช าชีพ โดยใช เ ทคโนโลยี ที่เ หมาะสม เพื่ อ พั ฒ นาผูเ รีย นและคนในชุ ม ชน
สูสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
โดยผูบ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึก ษา ผูเรีย น หรือรว มกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุ ณลักษณะของผู้ ส ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที ่ พึ ง
ประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 1,163 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 79 ของผู้สำเร็จการศึกษา
1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 55 คน
2. ผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระจำนวน 21 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ได้รับผลการประเมินใน
ระดับ 3 ดาว
1.2.3) ผลสะท้อน : บุคคลภายนอกได้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียน นักศึกษาที่
กำลังศึกษา สามารถมีรายได้จากการประกอบธุรกิจและสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.3.1) เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จำนวน 38 ชิ้น
1.3.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : รางวั ล ที ่ ไ ด้ ร ั บ จากการประกวดนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
ระดับภาค
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล
1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่ อ งสถานศึ ก ษานำผลงานนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ
เผยแพร่
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1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
ระดับสถานศึกษา จำนวน 28 คน
ระดับจังหวัด จำนวน 28 คน
ระดับภาค จำนวน 10 คน
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.
ระดับสถานศึกษา จำนวน 30 คน
ระดับจังหวัด จำนวน 30 คน
ระดับภาค จำนวน 16 คน
ระดับชาติ จำนวน 4 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
- ระดับสถานศึกษา จำนวน 15 รางวัล
- ระดับจังหวัด จำนวน 15 รางวัล
- ระดับภาค จำนวน 6 รางวัล
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.
- ระดับสถานศึกษา จำนวน 12 รางวัล
- ระดับจังหวัด จำนวน 12 รางวัล
- ระดับภาค จำนวน 6 รางวัล
- ระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล
1.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ ผ ่า นการประเมินมาตรฐานวิ ช าชี พรอบแรกจำนวน
1,129 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
1.5.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ ชุมชน และผู้ปกครองยอมรับการพัฒนา
ความสามารถในวิชาชีพตามสาขางานของผู้เรียน โดยมีรางวัลทั้ง
ในระดับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1) เชิ ง ปริ ม าณ : ผู ้ เ รี ย นที ่ ม ี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จำนวน 1,177 คน
1.6.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ร้ อ ยละ 84 ของผู ้ เ รี ย นที ่ ม ี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึก ษาที่ ผู ้ เรี ยนมี ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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1.7) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
1.7.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 842 คน
1.7.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ร้ อ ยละ 79 ของผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา ปวช. และ ปวส.
ในปี ก ารศึ ก ษาที ่ ผ ่ า นมา มี ง านทำในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
1.7.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับการ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จ
การศึกษาเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 1,163 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 79 ของผู้สำเร็จการศึกษา
2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่ วนเกี่ ยวข้องให้ ก าร
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ป ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 55 คน
2. ผู้เรียนประสบความสำเร็ จ สู่ก ารเป็น ผู้ ประกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระจำนวน 21 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจัง หวัดจัง หวัดเชียงราย ได้รับผลการประเมินใน
ระดับ 3 ดาว
2.2.3) ผลสะท้อน : บุคคลภายนอกได้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียน นักศึกษาที่
กำลังศึกษา สามารถมีรายได้จากการประกอบธุรกิจและสำเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
2.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2.3.1) เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จำนวน 38 ชิ้น
2.3.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : รางวั ล ที ่ ไ ด้ ร ั บ จากการประกวดนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
ระดับภาค
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

42
2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่ อ งสถานศึ ก ษานำผลงานนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่
2.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
ระดับสถานศึกษา จำนวน 28 คน
ระดับจังหวัด จำนวน 28 คน
ระดับภาค จำนวน 10 คน
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.
ระดับสถานศึกษา จำนวน 30 คน
ระดับจังหวัด จำนวน 30 คน
ระดับภาค จำนวน 16 คน
ระดับชาติ จำนวน 4 คน
2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
ระดับสถานศึกษา จำนวน 15 รางวัล
ระดับจังหวัด จำนวน 15 รางวัล
ระดับภาค จำนวน 6 รางวัล
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.
ระดับสถานศึกษา จำนวน 12 รางวัล
ระดับจังหวัด จำนวน 12 รางวัล
ระดับภาค จำนวน 6 รางวัล
ระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล
2.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่ อ งสถานศึ กษาในผลงานการแข่ ง ขัน ทัก ษะวิ ช าชี พของ
ผู้เรียน
2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิช าชีพรอบแรก จำนวน
1,129 คน
2.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
2.5.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ ชุมชน และผู้ปกครองยอมรับการพัฒนา
ความสามารถในวิชาชีพตามสาขางานของผู้เรียน โดยมีรางวัลทั้ง
ในระดับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ
2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2.6.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) จำนวน 1,177 คน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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2.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 84 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2.7) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
2.7.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่ า นมา
มี ง านทำในสถานประกอบการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 842 คน
2.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้ อ ยละ 79 ของผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มีง านทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
2.7.3) ผลสะท้อน : องค์ ก ร หน่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู ้ มี ส ่ว นเกี่ ยวข้ องให้ก ับการ
ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จ
การศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
3.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 1,163 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 79 ของผู้สำเร็จการศึกษา
3.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน
๒,๗๔๓ คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๓ ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มี ผ ลการประเมิ น อวท. ระดั บ เหรี ย ญทอง ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
3.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ป ระกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 55 คน
2. ผู้เรียนประสบความสำเร็ จ สู่ก ารเป็น ผู้ ประกอบการหรื อ
การประกอบอาชีพอิสระจำนวน 21 คน
3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจัง หวัดจัง หวัดเชียงราย ได้รับผลการประเมินใน
ระดับ 3 ดาว
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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3.3.3) ผลสะท้อน : บุคคลภายนอกได้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียน นักศึกษาที่
กำลังศึกษา สามารถมีรายได้จากการประกอบธุรกิจและสำเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3.4.1) เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จำนวน 38 ชิ้น
3.4.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : รางวั ล ที ่ ไ ด้ ร ั บ จากการประกวดนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
ระดับภาค
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล
3.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่ อ งสถานศึ ก ษานำผลงานนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่
3.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.5.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
ระดับสถานศึกษา จำนวน 28 คน
ระดับจังหวัด จำนวน 28 คน
ระดับภาค จำนวน 10 คน
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.
ระดับสถานศึกษา จำนวน 30 คน
ระดับจังหวัด จำนวน 30 คน
ระดับภาค จำนวน 16 คน
ระดับชาติ จำนวน 4 คน
3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
- ระดับสถานศึกษา จำนวน 15 รางวัล
- ระดับจังหวัด จำนวน 15 รางวัล
- ระดับภาค จำนวน 6 รางวัล
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.
- ระดับสถานศึกษา จำนวน 12 รางวัล
- ระดับจังหวัด จำนวน 12 รางวัล
- ระดับภาค จำนวน 6 รางวัล
- ระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล
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3.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิช าชีพรอบแรก จำนวน
1,129 คน
3.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
3.6.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ ชุมชน และผู้ปกครองยอมรับการพัฒนา
ความสามารถในวิชาชีพตามสาขางานของผู้เรียน โดยมีรางวัลทั้ง
ในระดับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจัง หวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ
3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) จำนวน 1,177 คน
3.7.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ร้ อ ยละ 84 ของผู ้ เ รี ย นที ่ ม ี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
3.8) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
2.7.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
มี ง านทำในสถานประกอบการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 842 คน
2.7.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ร้ อ ยละ 79 ของผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มีง านทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
2.7.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับการ
ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จ
การศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.9.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน ๑๓ กิจกรรม
3.9.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
3.9.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา
4) ด้านการเขียนแผนธุรกิจ
4.1) การเขียนแผนธุรกิจ
4.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจ สู่
การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 55 คน
2. ผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระจากการเขียนแผนธุรกิจ จำนวน 21 คน
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4.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ได้รับผลการประเมินใน
ระดับ 3 ดาว
4.1.3) ผลสะท้อน : บุคคลภายนอกได้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียน นักศึกษาที่
กำลังศึกษา สามารถมีรายได้จากการประกอบธุรกิจและสำเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
4.1.2 จุดเด่น
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจัดโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา ให้กับผู้เรียนที่
กำลังจะจบปีการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีธุรกิจร้านกาแฟ R-Story ที่มีสถานที่จำหน่ายอย่างยั่งยืนและยัง
เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- เป็นสถานศึกษาที่โดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้มาเป็นผู้ประกอบการได้
อย่างรวดเร็วกว่าสาขาอื่น
- ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าประกวด
แข่งขัน
- สถานศึกษาให้การสนับสนุนจัดทำสิ่งประดิษฐ์ และเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
- ผู้เรียนมีความมั่นใจในวิชาชีพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและประกอบอาชีพได้จริง
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- ควรให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้มีโอกาสทดลองเป็นผู้ประกอบการ
- นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาควรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการให้มากขึ้น
- การเข้าร่วมและพัฒนาทักษะเพื่อให้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรจัดให้มีตัวแทนทุกสาขาวิชาเข้ารับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
- ควรสำรวจความต้ อ งการของสถานประกอบการ องค์ ก ร ชุ ม ชน ที ่ จ ะพั ฒ นาเครื ่ อ งมื อ
เครื่องจักรเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารให้มากขึ้น
๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ 75 ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอบมีการ พัฒนา
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนได้องค์ความรู้ ทักษะครอบคลุม โครงสร้างของหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
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1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวน 22 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
หรือปรับปรุง รายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1.3.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ 87 ของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้ อ น : ผู ้ ป กครอง ชุ ม ชน และสถานประกอบการให้ ก ารยอมรั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกระดับการศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอน
1.4) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่ปฏิบัติการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้การ
จัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 89 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 79 ของผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรีย นรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.4.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการเรียนวิชาชีพที ่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1) การจัดการเรียนการสอน
2.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิ ทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จำนวน 113 คน
2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน
90 คน
3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 90 คน
4. ครูที่ใช้ สื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีท างการศึก ษาและแหล่ ง
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 113 คน
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5. ครู ผ ู ้ ส อนที ่ ท ำวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพจั ด การเรี ย นรู ้ แ ละ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จำนวน 83 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 79 ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
2.1.3) ผลสะท้อน : ชุมชนหรือสถานประกอบการร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในแต่ละสาขา ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 112 คน
2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน จำนวน 112 คน
3. ครู ผ ู ้ ส อนที ่ ใ ช้ เ ทคนิ ค วิ ธ ี ก ารบริ ห ารจั ด การชั ้ น เรี ย นให้ มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 112 คน
4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้ง ใจใน
การเรียน จำนวน 112 คน
5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและ
ด้านอื่น ๆ จำนวน 97 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 99 ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ ยอมรับในระบบดูแล
ผู้เรียนด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
2.3) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๙๗ ห้อง
2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๒ ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
2.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ต่อคุณภาพการเข้าถึง ระบบอินเทอร์ เน็ต ความเร็ว สูง เพื ่ อ การ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3) ด้านการบริหารจัดการ
3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเอง จำนวน 109 คน และเข้า
ร่วมการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 123 คน
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
จำนวน 92 คน
3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเอง จำนวน 97 คน
และการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน
123 คน
4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง จำนวน 97
คน และพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 123 คน
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5. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง จำนวน 97
คน และการพัฒนาวิ ช าชีพ ที ่ไ ด้ร ับ การยอมรั บหรือ เผยแพร่
จำนวน 123 คน
3.1.2)เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๙๖ ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ
3.1.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง และชุมชนยอมรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตาม
รูปแบบ PLC และบุคลากรในสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่ า ง
ต่ อ เนื ่ อ ง ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพ
3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุค ลากรที่ มี ส ่วนร่ว มในการบริ ห าร
สถานศึกษา
3.2.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
3.2.3) ผลสะท้อน : องค์กรภายนอกเชื่อมั่นในการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุ ณภาพ
พัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะและการ
ประยุกต์ใช้
3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัด การ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
3.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละ 33 ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2. ร้อยละ ๒๙ ของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
3.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน
3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระดมทัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพดีเลิศ
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3.5.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษาที ่ส ำเร็ จ การศึก ษาจากวิ ทยาลั ยอาชีว ศึ ก ษา
เชียงรายเป็นอย่างมาก
3.6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3.6.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานที่ได้รับ
การพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.6.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการ
อาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาการ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบ
รักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.7.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.8.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ระดับคุณภาพดีเลิศ
3.8.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับความพร้อมของสถานศึกษาที่มี แหล่ง
การเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการที่เพียงพอสำหรับครูบุคลากรและ
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาตามความเหมาะสม
3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็ว ๑๖๐ Mbps ของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุม
พื้นที่ใช้งาน และสถานศึกษา
3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3.9.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.10.1) เชิงปริมาณ : จำนวน ๙๗ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
3.10.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๒ ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
3.10.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมาก
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4) ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละ 33 ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2. ร้อยละ ๒๙ ของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
4.4.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : ผลการประเมิ น การจั ด การอาชี ว ศึก ษาระบบทวิ ภาคี ระดั บ
คุณภาพยอดเยี่ยม
4.4.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน
4.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระดมทัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพดีเลิศ
4.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษาที ่ส ำเร็ จ การศึก ษาจากวิ ทยาลั ยอาชีว ศึ ก ษา
เชียงรายเป็นอย่างมาก
4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน ๑๓ กิจกรรม
4.3.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
4.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา
4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็ว ๑๖๐ Mbps ของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุม
พื้นที่ใช้งาน และสถานศึกษา
4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้ าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
4.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.5.1) เชิ ง ปริ ม าณ : จำนวน ๙๗ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารที ่ม ี ระบบอิ นเทอร์ เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
4.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๒ ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
4.5.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมาก
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5) ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5.1 การส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5.1.1 เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3,451 คน
5.1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ไ ด้รับการส่ง เสริ ม สนับสนุนการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5.1.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
การส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต่อผู้ เรียน
ของสถานศึกษา
4.2.2 จุดเด่น
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการ 2 ระบบ ประกอบด้วยเครือข่าย
ระบบ UNINET และระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท กสทช. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการใช้งาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
- การบริ ห ารวิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
และหัวหน้าสาขาวิชาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมได้ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัยฯ
ในหลาย ๆ ด้าน
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีข้อมูลพื้นฐาน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ EDR และ
ระบบ RMS มาช่วยในการบริหารจัดการ
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
- ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
- นำระบบสารสนเทศมาใช้ในงานต่างๆ มากขึ้น เช่น งานการเงิน การบัญชี เป็นต้น
- ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรภาพตลอดเวลา
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- อบรมบุคลากรในงานต่างๆ ทุกฝ่ายในการใช้ระบบสารสนเทศให้มากขึ้น
- จัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยรักษาสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรภาพตลอดเวลา
- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเอง จำนวน 109 คน และเข้า
ร่วมการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 123 คน
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
จำนวน 92 คน
3. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเอง จำนวน 97 คน
และการพั ฒ นาวิ ช าชี พ มาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
จำนวน 123 คน
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4. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง จำนวน 97
คน และพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 123 คน
5. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง จำนวน 97
คน และการพั ฒนาวิช าชีพ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรับ หรื อเผยแพร่
จำนวน 123 คน
1.1.2)เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๙๖ ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ
1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง และชุมชนยอมรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตาม
รูปแบบ PLC และบุคลากรในสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่ า ง
ต่ อ เนื ่ อ ง ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพ
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุค ลากรที่ มี ส ่วนร่ว มในการบริ ห าร
สถานศึกษา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กรภายนอกเชื่อมั่นในการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุ ณภาพ
พัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะและการ
ประยุกต์ใช้
1.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัด การ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระดมทัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพดีเลิศ
1.4.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษาที ่ส ำเร็ จ การศึก ษาจากวิ ทยาลั ยอาชีว ศึ ก ษา
เชียงรายเป็นอย่างมาก
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1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน ๑๓ กิจกรรม
1.5.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
1.5.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จำนวน 38 ชิ้น
2.1.2) เชิ ง คุ ณ ภาพ : รางวั ล ที ่ ไ ด้ ร ั บ จากการประกวดนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
ระดับภาค
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล
2.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ย วข้องให้ ก าร
ยอมรับยกย่องสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือ
เผยแพร่
2.2) การจัดการเรียนการสอน
2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จำนวน 113 คน
2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน
90 คน
3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 90 คน
4. ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 113 คน
5. ครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จำนวน 83 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 79 ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
2.2.3) ผลสะท้อน : ชุมชนหรือสถานประกอบการร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในแต่ละสาขา ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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4.3.2 จุดเด่น
- ทำให้ผู้สอนเกิดความเข้าใจในพื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้แก้ปัญหาด้านการเรียน ลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
- ควรให้ทุกสาขาวิชาได้มีโอกาสออกบริการชุมชนทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรจัดทำในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึก ษาตามเกณฑ ก ารประเมิ น คุณ ภาพ การศึก ษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาน้ําหนัก คะแนนที่ไดจาก
ขอที่
รายการประเมิน
(50)
การประเมิน
คะแนน
ระดับ
(คาน้ําหนัก x คา
คุณภาพ
คะแนน)
1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
4
ดีเลิศ
๒
8
2 ผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค
4
ดีเลิศ
๒
8
3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
3
ดี
๓
9
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
4 ผลงานของผูเรียน ดานนวัตกรรม
3
ดี
๓
9
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
4
ดีเลิศ
๒
8
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
๒๐
100
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
5
ยอดเยี่ยม
๓
15
อาชีวศึกษา (V - NET)
8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
4
ดีเลิศ
๑๕
60
การศึกษา
217
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ดานที่ ๑ = ผลรวมคะแนนที่ได x ๑๐๐
๒๕๐

217 x ๑๐๐
๒๕๐
= 86.8

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
มีการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ไดจาก
ขอที่
ขอการประเมิน
(10)
การประเมิน
คะแนน
ระดับ
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
คุณภาพ
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5
๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐาน
5
ยอดเยี่ยม
๒
10
สมรรถนะอยางเปนระบบ
๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐาน
4
ดีเลิศ
๓
12
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
๒. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
5
เปนสําคัญ
๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการ
5
ยอดเยี่ยม
๒
10
เรียนรูสูการปฏิบัติ
๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสู
4
ดีเลิศ
๓
12
การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
44
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ดานที่ ๒ = ผลรวมคะแนนที่ได x ๑๐๐
๕๐

44 x ๑๐๐
๕๐
= 88

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ตาม มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูส อน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายที่ กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินดานครูผสู อนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ไดจาก
ขอที่
ขอการประเมิน
(20)
การประเมิน
คะแนน
ระดับ
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
คุณภาพ
๑. ครูผูสอน
10
๑.๑ การจัดการเรียนการสอน
5
ยอดเยี่ยม
๕
25
๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน
5
ยอดเยี่ยม
๓
15
๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนา
5
ยอดเยี่ยม
๒
10
วิชาชีพ
๒. ผูบริหารสถานศึกษา
10
๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมี
5
ยอดเยี่ยม
๕
25
สวนรวม
๒.๒ การบริหารจัดการระบบขอมูล
5
ยอดเยี่ยม
๕
25
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
100
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = ผลรวมคะแนนที่ได x ๑๐๐
10๐

100 x ๑๐๐
10๐
= 100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวม
ในการจั ดการเรียนการสอนอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี มีก ารระดมทรัพยากรในการจัดการเรีย นการสอน
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินดานการมีสว นรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ไดจาก
ขอที่
ขอการประเมิน
(10)
การประเมิน
คะแนน
ระดับ
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
คุณภาพ
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
ยอดเยี่ยม
๖
30
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
4
ดีเลิศ
๒
8
เรียนการสอน
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
5
ยอดเยี่ยม
๒
10
48
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ดานที่ ๔ = ผลรวมคะแนนที่ได x ๑๐๐
๕๐

48 x ๑๐๐
๕๐
= 96

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ ๔ ดานการมีสวนรวม
 ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึก ษาดํ า เนิน การพั ฒ นาและดูแ ลสภาพแวดล อ ม ภูมิทั ศ น อาคารสถานที่ หอ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาน้ําหนัก คะแนนที่ไดจาก
ขอที่
ขอการประเมิน
(10)
การประเมิน
คะแนน
ระดับ
(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)
คุณภาพ
1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
5
ยอดเยี่ยม
๒
10
โรงฝกงานหรืองานฟารม
2
3
4
5

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช
งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

5
4
5

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

๒
๒
๒

10
8
10

5

ยอดเยี่ยม

๒

10

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ดานที่ ๕ = ผลรวมคะแนนที่ได x ๑๐๐
๕๐

48
48 x ๑๐๐
๕๐
= 96

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ ๕ ดานปจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
ที่
ดานการประเมิน
คาน้ําหนัก คะแนนที่ไดจาก
รอยละของคะแนนที่ไดจากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดานxน้ําหนักคะแนนของดาน)
(100)
การประเมิน
คะแนนรวมของดาน
แตละดาน
1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จ
๕๐
217
217 x 5๐
= 43.4
การศึกษา
๒๕๐
2 ดานหลักสูตรและ
๑๐
44
44 x 1๐
= 8.8
การจัดการเรียนการสอน
๕๐
3 ดานครูผูสอนและผูบริหาร
๒๐
100
100 x 2๐
= 20.0
สถานศึกษา
10๐
4 ดานการมีสวนรวม
๑๐
48
48 x 1๐
= 9.6
๕๐
5 ดานปจจัยพื้นฐาน
๑๐
48
48 x 1๐
= 9.6
๕๐
รวมคะแนนทั้งหมด (เต็ม 500 คะแนน)
457
รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม
91.4
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม
(รอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
 ดีเลิศ
(รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)
 ดี
(รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง
(รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
1) ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)
8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
- โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ทุกชั้นป
ภาคเรียนที่ 1, 2 ประจําปการศึกษา 2561
- โครงการลดปญหาการออกกลางคัน ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2. ผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค
- โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมผูเรียน
- โครงการเทศกาลเคก และของขวัญปใหม
3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ
- โครงการเทศกาลเคก และของขวัญปใหม
- โครงการเสริมสรางศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
เพื่อเปนผูประกอบการ
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
- โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
- โครงการแขงขันสิ่งประดิษฐในสถานศึกษา
5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
- โครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)
- โครงการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET)
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา
8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
- โครงการติดตามการมีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐ ประจําปการศึกษา
2560
2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
เพิ่มเติม
รายวิชาเพิ่มเติม
3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา
4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน - โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
- โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
- โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
- โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
3) ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
1. การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอน
- โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อการออกแบบ
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
- โครงการการขยายผลเผยแพรองคความรูในการ
4. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหกับครูวชิ าชีพวิทยาลัย
5. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
อาชีวศึกษาเชียงราย
บริหารจัดการสถานศึกษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
การบริหารจัดการชั้นเรียน
- โครงการอบรมการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน
- โครงการอบรมการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

64
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา
3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
- โครงการการขยายผลเผยแพรองคความรูในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหกับครูวิชาชีพวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย
- โครงการพัฒนาศักยภาพสูครูมืออาชีพ โดยใช
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning Community : PLC)
- โครงการสงเสริมการจัดนิทรรศการ และเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
4. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
- โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา
- โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
มาตรฐานของสถานศึกษา
5. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
4) ดานการมีสวนรวม
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- โครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การฝกงาน และการเรียนรูประสบการณจริงในสถาน
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
ประกอบการ
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- โครงการจัดทําความรวมมือระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษา ดานวิชาชีพ
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
- โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน
- โครงการฝกอบรมอาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวร
ชายแดน
- โครงการถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน
- โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพระยะสั้น
5) ดานปจจัยพื้นฐาน
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ฝกงาน หรืองานฟารม
หรืองานฟารม
- โครงการการใหบริการหองน้ํา-หองสวม
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
2.ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
- โครงการดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ
หองปฏิบัติการ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา
- โครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑสื่อการเรียน
การสอนประจําแผนกวิชา
2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- โครงการดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 6
- โครงการดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 8
- โครงการซอมแซม บํารุงรักษาเปลี่ยนลอฟาแรง
สูงในวิทยาลัย
3. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
- โครงการพัฒนาสถานที่จัดการเรียนรูเทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา
4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
- โครงการปรับปรุงความเร็วเครือขายอินเทอรเน็ต
- โครงการปรับปรุง Wifi อินเตอรเน็ต สําหรับ
อาคาร 9
5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
- โครงการปรับปรุงความเร็วเครือขายอินเทอรเน็ต
- โครงการปรับปรุง Wifi อินเตอรเน็ต สําหรับ
อาคาร 9
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- รายงานการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ปการศึกษา 2561 ความรูดานสมรรถนะหลักสมรรถนะทั่วไป (ภาพรวม)
- รายงานการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ระดั บ
ประกาศนีย บั ตรวิ ชาชี พชั้น สูง (ปวส.2) ป การศึกษา 2561 ความรู ดานสมรรถนะหลั กสมรรถนะทั่ ว ไป
(ภาพรวม)
1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
P=Plan การวางแผน
- แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินงานติดตามผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
D=Do การปฏิบัติ
- บันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่ ฝผ 056/2561 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะหครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 กรอกขอมูลในแบบติดตามผลนักเรียน
นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
- ตัวอยางแบบติดตามผลนักเรียน/นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
C=Check การตรวจสอบ
- แบบสํารวจขอมูลการมีงานทําของผูสําเร็จ การศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐ ประจํา ป
การศึกษา 2560
- แบบรายงานการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 เขาสูตลาดแรงงาน พ.ศ. 2561
A=Action การดําเนินงานใหเหมาะสม
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อการเปน
ผูประกอบการ
- รายชื่อ นักเรียน นัก ศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่กู ยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม เพื่ อ
การศึกษา (กยศ.) ประจําปการศึกษา 2561
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา
- แบบสรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมา
- แบบสรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมาที่มีงานทํา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- แบบสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา
ที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในปที่ผานมาที่มีงานทํา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- แบบสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่
ผานมา ที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- แบบสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิส ระ หรือ ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปการศึกษา 2560
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ดานที่ 2
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
- สําเนาหนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ศธ 0630.2/ว2522 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลความตองการแรงงาน
- รายงานความตองการแรงงาน
2. การมี ส ว นร ว มของสถานประกอบการในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษา
3. มี ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีแ ละความ
ตองการของตลาดแรงงาน
- แบบสรุปหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน
- ตัวอยางกรอบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- รายงานผลการดําเนินงาน โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิช าชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment: Vocation Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 รายวิชา จัดการงานหองพักแบบ
โฮมสเตย หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- รายงานผลการดําเนินงาน โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment: Vocation Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 รายวิช า แนะนําแหลงทองเที่ยว
โดยใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่
4 ปงบประมาณ 2561
- รายงานผลการดําเนินงาน โครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อนักเรียนพิเศษเรียน
รวม ภายใตโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาขนมไทย
- รายงานผลการดําเนินงาน โครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อนักเรียนพิเศษเรียน
รวม ภายใตโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาพวงกุญแจลูกปดแฟนซี
- รายงานผลการดําเนินงาน โครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการประกอบ
และซอมคอมพิวเตอร
- รายงานผลการดําเนินงาน โครงการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา กรณีศกึ ษา สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
- สํ า เนาบั น ทึ ก ข อ ความที่ ฝผ 254/2561 ลงวัน ที่ 4 ตุ ลาคม 2561 เรื่ อ ง
รายงานสรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นการดําเนินการจัดรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อ มโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา กรณีศึกษา สาขาวิช าการทองเที่ย วและการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2.1.2 การพัฒ นาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ หรือ ปรั บปรุงรายวิช าเดิม หรือกํ าหนดรายวิช า
เพิ่มเติม
1. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
- ตารางแสดงจํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
2. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- แบบสรุ ป ผลการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า หรื อ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ปการศึกษา 2561
- ตัวอยางกรอบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1. ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู
- ตัวอยางตารางวิเคราะหหลักสูตร
2. แผนการจั ดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คา นิยม คุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตั ว อย า งแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ มี ก ารบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค า นิ ย ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวอยางหนวยการเรียนรูที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน
- ตัว อยา งแผนการจั ด การเรีย นรู ที่ มีก ารกํ า หนดรู ป แบบการเรี ย นรู สู ก ารปฏิ บั ติ แ ละ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
- ตัวอยางหนวยการเรียนรูที่มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลาย
4. แผนการจั ดการเรีย นรูมีการกํา หนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
- ตัว อย า งแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ มี ก ารกํ า หนดการใชสื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
- ตัวอยางหนวยการเรียนรูที่มีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวย
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
- ตัวอยางหนวยการเรียนรูที่มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
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2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
- รายชื่อครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
- ตารางแสดงจํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู ปการศึกษา 2561
- แบบเก็บขอมูล การจัดทําแผนการจัดการเรีย นรูรายวิช าที่มีแ ผนการจัดการ
เรียนรูมุน เนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานที่ 3
3.1 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
- ตารางแสดงจํานวนครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561
- รายชื่อครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561
2. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
- ตารางแสดงจํานวนครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ส อน ภาคเรียนที่
1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561
- คุณวุฒิข องครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรีย นที่
2/2561
3. จํานวนครูผสู อนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน
- ตารางแสดงจํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาค
เรียนที่ 2/2561
- ตัวอยางขออนุมัติใชแผนการจัดการเรียนรู
- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู
4. จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
- ตารางแสดงถึงจํานวนครูผูสอนที่มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ภาคเรียนที่
1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561
- ตัวอยางเครื่องมือวัดปริมาณและคุณภาพทางดานวิชาการ (รายบุคคล) เรื่อง คุณภาพ
แบบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น ประจํ า ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2561 และประจํ า ภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2561
- ตัวอยางแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่
2/2561
5. จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

- ตารางแสดงถึงจํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหลงความรูในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561
- ตัวอยางแบบสํารวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอน
6. จํานวนครูผูสอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ
เรียนรู
- ตารางแสดงถึงจํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และ
แกปญหาการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561
- ตัวอยางสําเนาบันทึกขอความขออนุญาตรายงานผลการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
- ตัวอยางวิจัยในชั้นเรียน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
- ตารางแสดงจํานวนครูผูสอน ปการศึกษา 2561
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
- ตารางแสดงจํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
- ตัวอยางประวัตินักเรียน/นักศึกษา
3. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน
- ตารางแสดงจํ านวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรีย นและ
รายวิชาเปนปจจุบัน
- ประมวลผลภาพแสดงขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปน
ปจจุบัน
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู
- ตารางแสดงครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู
- ประมวลผลภาพแสดงถึ ง ครู ผู ส อนที่ใ ชเ ทคนิ ค วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นให มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
5. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
- ตารางแสดงถึงจํานวนครูที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผเู รียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
- ประมวลผลภาพแสดงถึงครูที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
เรียน
6. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ
- ตารางแสดงถึงจํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดาน
อื่นๆ
- ตัวอยางรายงานการใหการอบรมนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษา
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

- รายงานผลการดําเนินงานโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 806/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- ประมวลผลภาพกิจกรรมโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝผ.302/2561 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การมีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนาสถานศึกษา
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการสรางความรูความเขาใจการประกันคุณภาพภานใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 806/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- ประมวลผลภาพกิจกรรมโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 169/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ยกรางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝผ 134/2561 ลงวันที่ 25
มิ ถุ น ายน 2561 เรื่ อ ง ขอรายงานแผนยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ การพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเชี ย งราย
ปการศึกษา 2561-2564
- แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2561 – 2564
3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝผ.147/2561 ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตแจงหัวหนางาน/หัวหนาแผนกวิชาเพื่อจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ
2562
- ตาราง รายมือชื่อรับทราบการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 2562
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝผ. 220/2561 ลงวันที่ 5
กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุญาตเรงรัดหัวหนางาน/หัวหนาแผนกวิชาจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ 62
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 652/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝผ. 309/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม
2561 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการศึกษา
- คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 1710/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
- คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝผ.221/2560 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
- ประมวลผลภาพการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา
3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา
- ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
- รูปภาพแสดงถึงเว็บไซตของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย www.cvc.ac.th
- รูปภาพแสดงถึงระบบบริหารการจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS)
- รูปภาพแสดงถึงโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา (ศธ.02)
- รูปภาพแสดงถึงระบบบริหารจัดการองคความรู (KM)
- รูปภาพแสดงถึงระบบ E-Learning
3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 629/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2561
- ประมวลผลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2561
- สํา เนาบันทึก ขอ ความวิทยาลัย อาชีว ศึกษาเชีย งราย ที่ ฝบ.145/62 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ 2562 เรื่อง ขอรายงานผลการเปดหนังสือราชการ ประจําเดือน มกราคม 2562 ดวยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (RMS 2012)
- สรุปรายงานผลการเปดหนังสือราชการ ประจําเดือน มกราคม 2562 ดวยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (RMS 2012)
- สรุปการเปดอานหนังสือราชการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ขาราชการ พนักงาน
ราชการ) ประจําเดือน มกราคม 2562
- สรุปการเปดอานหนังสือราชการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ครูพิเศษ) ประจําเดือน
มกราคม 2562
- สรุป การเปดอา นหนังสือราชการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส (เจา หนา ที่ธุรการ)
ประจําเดือน มกราคม 2562
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินความพึงพอใจคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
- ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS) ปการศึกษา 2561
- ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของระบบบริหาร
สถานศึกษา (ศธ.02) ปการศึกษา 2561
5. ผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
- โครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติก ารการใชง านระบบสารสนเทศ เพื่ อการบริ ห ารจั ดการ
อาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบบริหารสถานศึกษา (ศธ.02 ออนไลน)
ปการศึกษา 2562
ดานที่ 4
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
1.1 การสํา รวจความพรอมของสถานประกอบการ หน ว ยงาน องคการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบภาคีรวมกับสถานศึกษา
- สําเนาหนังสือวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเชียงราย ที่ ศธ 0630.2/ว.987 ลงวันที่ 23
พฤษภาคม 2561 เรื่ อง ขอสํ า รวจขอ มู ลสถานประกอบการและครู ฝก ในสถานประกอบการ ประจํ า ป
การศึกษา 2561
- รายชื่ อ สถานประกอบการที่ ร ว มมือ จั ด การอาชี ว ศึก ษาระบบทวิภ าคี ประจํ า ป
การศึกษา 2561
- ตัวอยางแบบสํารวจขอมูลการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่สถานประกอบการ
ตอบกลับมา
1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- รายนามสถานประกอบการที่รวมลงนามความรวมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ปการศึกษา 2561
- ตั ว อยา งบั น ทึก ข อ ตกลงความรว มมือ เพื่ อ ผลิตและพั ฒ นากํา ลั ง คนอาชีว ศึ ก ษา
ระหวางวิทยาลัยอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีรวมกับ
สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ
- สํา เนาโครงการพัฒ นาการจัด อาชีว ศึ กษาระบบทวิภ าคี และการฝก งาน ระบุ ใ น
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
- ตัวอยางแผนการเรียน หลักสูตร ปวส. 2557 (ทวิภาคี) ปการศึกษา 2561-2562
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.4112/2561 ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุญาตดําเนินกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาระบบทวิภาคี
- แผ นพั บ งานอาชี ว ศึก ษาระบบทวิ ภ าคี วิท ยาลั ย อาชีว ศึ ก ษาเชีย งราย สํา หรั บ
ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
- รูปภาพแสดงระบบ Knowledge Management: KM ของงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.5260/2561 ลงวันที่ 17
ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาระบบทวิภาคี
- ตัวอยางใบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาระบบทวิภาคี
- ประมวลผลภาพกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาระบบทวิภาคี
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน
- แผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2561
- แผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา
2561
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 142/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 142/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 143/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
- ตัวอยางรายละเอียดคุณสมบัตินักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา)
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเชียงราย ที่ ฝบ.246/61 ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ 2561 เรื่อง รายงานผลการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 273/2561 ลงวันที่ 4 เมษายน2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 119/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
- ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ วันที่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเขา
ศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) เปนกรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561
3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง
- หนั ง สื อ บริ ษั ท กลุ ม เซ็ น ทรั ล จํ า กั ด ที่ DVT 005.2561 ลงวั น ที่ 4 มกราคม
2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาปฐมนิเทศเบื้องตน และเซ็นสัญญานักศึกษาโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล
ระดับ ปวส.
- สํา เนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึก ษาเชีย งราย ที่ ฝว. 077/61 ลงวันที่ 9
มกราคม 2561 เรื่องขออนุญาตดําเนินกิจกรรมลงนามสัญญาการฝกอาชีพ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

- สําเนาหนังสือวิทยาลัยอาชีว ศึก ษาเชีย งราย ที่ ศธ 0630.2/0051 ลงวันที่ 9
มกราคม 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมลงนามสัญญาการฝกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับชั้น
ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- สําเนาบั นทึกขอ ความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.216/61 ลงวันที่ 29
มกราคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดําเนินกิจกรรมลงนามสัญญาฝกอาชีพ บริษัท กลุม เซ็นทรัล จํากัด
- ตัวอยางแบบลงทะเบียนนักศึกษาเขารวมเซ็นสัญญาการฝกอาชีพ ประจําปการศึกษา
2561
- ประมวลผลภาพกิจกรรมลงนามสัญญาการฝกอาชีพ บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด
- ตัวอยางสัญญาการฝกอาชีพในสถานประกอบการ (ทวิภาคี)
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.122/61 ลงวันที่ 17
มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตดําเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกอาชีพ ระบบทวิภาคี ประจําป
การศึกษา 2561
- คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 042/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน การปฐมนิเทศนักศึกษาฝกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ประจําปการศึกษา
2561
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.0422/2561 ลงวันที่
12 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง รายงานผลการดําเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกอาชีพ ระบบทวิภาคี
ประจําปการศึกษา 2561
- ประมวลผลภาพกิจ กรรมปฐมนิเ ทศนักศึกษาฝกอาชีพ ระบบทวิภาคี ประจํา ป
การศึกษา 2561
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.031/2561 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความคิดเห็นการดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
อาชีพ (ระบบทวิภาคี) ประจําปการศึกษา 2561
- สรุปการประเมินความคิดเห็นการดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกอาชีพ (ระบบทวิ
ภาคี) ประจําปการศึกษา 2561
- ตัวอยางแบบลงทะเบียนการปฐมนิเทศการฝกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี
3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ
- หนัง สือ วิทยาลัย อาชีว ศึก ษาเชียงราย ที่ ศธ.0630.2/2236 ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การรวมจัดทําแผนการฝกอาชีพสูมาตรฐานสากล
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.4209/61 ลงวันที่
11 ธั น วาคม 2561 เรื่ อ ง ส ง แผนการฝ ก อาชี พ ตลอดหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ปการศึกษา 2561
- ตัวอยางแผนการฝกอาชีพตลอดหลักสูตร ฝอ.1 และ ฝอ.2
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ
- ตัวอยางแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ชั้นปวส.1-2
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 356/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

- แฟมสะสมผลงานผูเรียน (FORTFOLIO)
- สมุดบันทึกการฝกอาชีพ (Student’s Work Experience Diary)
- ใบรับรองการฝกงาน
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือฝกอาชีพ
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.3433/2561 ลงวันที่
8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษาฝกอาชีพในสถานประกอบการ
- กําหนดการเขานิเทศการฝกอาชีพ
- ตัวอยางแบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา (DVEC 29)
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.3006/61 ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกอาชีพ (DVEC 31)
- ตัวอยางแบบประเมินผลการฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา (DVEC 33)
- ตัวอยางรายงานการนิเทศฝกอาชีพ (DVEC 39)
- ประมวลผลภาพการนิเทศนักศึกษาฝกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ
- สําเนาหนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ศธ.0630.2/ว.2265 ลงวันที่ 7
มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะหผลการฝกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี
- ตัวอยา งแบบประเมินผลการเรียนรายวิช าในสถานประกอบการ ปก ารศึกษา
2561 ระบบทวิภาคี
- ตัวอยางใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- รายงานผลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2561
5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- แบบรายงานการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2560
5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- สรุปจํานวนนักศึกษาฝกอาชีพ (ทวิภาคี) ในสถานประกอบการ ปการศึกษา 2561
- รายงานโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ภาษาตางประเทศ สําหรับบุคลากรระบบทวิภาคี
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.0791/2562 ลงวันที่
12 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการดําเนินกิจกรรมสัมมนาหลังการฝกอาชีพ ประจําปการศึกษา 2561
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝผ.78/2562 ลงวันที่ 6
มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรมสัมมนาหลังการฝก
อาชีพ (ระบบทวิภาคี) ประจําปการศึกษา 2562
- สรุปการประเมินผลความคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรมสัมมนาหลังการฝกอาชีพ
(ระบบทวิภาคี) ประจําปการศึกษา 2562
- ประมวลผลภาพกิจกรรมสัมมนาหลังการฝกอาชีพ ประจําปการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพ ยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึก ษา ทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
- โครงการจัดทําความรวมมือกับสถานประกอบการดานการจัดการอาชีวศึกษา และ
หนวยงาน
- โครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงาน
2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝผ 97/2562 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU และการระดมทรัพยากรในงาน
ความรวมมือ ปการศึกษา 2561
- ตัวอยางบันทึกขอตกลงความรวมมือ
3. จํานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
- ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2561
4. จํานวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน
- ตารางแสดงการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน ตามจํานวนสาขางานที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.248/61 ลงวันที่ 30
มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตเชิญวิทยากรใหความรูดานการถายภาพ เพื่อใหเกิดแนวคิดสรางสรรค
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.3183/2561 ลงวันที่
24 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุมัติซื้อชุดเบียรเกมสพรอมขออนุญาตเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายพิเศษ
ทักษะเบียรเกมส
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว.3281/2561 ลงวันที่
1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุญาตดําเนินงานตามโครงการ
- สํา เนาบั น ทึก ข อ ความวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึก ษาเชีย งราย ที่ ฝว.3491/61 ลงวัน ที่ 12
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สรุปการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทําตนแบบแพทเทิรน
เสื้อผาและตัดเย็บ
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
- รายงานการใชจายเงินงบประมาณ งบสรก. (รายวัน) ประจําปง บประมาณ พ.ศ.
2561
- รายการมอบทุ น การศึ ก ษา เบิ ก จากบั ญ ชีทุ น อาหารกลางวั น ในวั น ไหว ครู 14
มิถุนายน 2561
- รายการสนับสนุนเงินอาหารกลางวันใหนักเรียนนักศึกษา ระหวางภาคเรียน
- รายการทุนการศึกษาจากบริษัท เอ็มเค เรสโครองต กรุป จํากัด (มหาชน)
- รายการทุนการศึกษาจากบริษัท เอส แอนด พี ซิดิเคท จํากัด (มหาชน)
- สรุปทุนการศึกษาปการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

- รายการทุ น การศึ ก ษาชมรมศิ ษ ยเ ก า ภาควิ ช าบั ญ ชี บ ริห ารธุ ร กิ จ (AccBa 154)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- รายการทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
- รายการทุนเฉลิมราชกุมารี
- ประมวลผลภาพหองเรียนที่มาจากการระดมทรัพยากร
6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝผ.276/2561 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอรายงานสรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
- สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
- แบบสรุปผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน
2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
- แบบสรุปเขารว มกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน
3. ผลการเขารว มกิจ กรรมบริการวิชาชีพของผูบริห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียน
- แบบสรุปเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน
4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
- แบบสรุป เขา รว มกิจ กรรมจิตอาสาของผูบ ริห าร ครู บุคลากรทางการศึก ษาและ
ผูเรียน
5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
- ประมวลผลภาพการใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา
ของสถานศึกษา
ดานที่ 5
5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ
- แบบสรุปความพึงพอใจของงานอาคารสถานที่ตอสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษา
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ปการศึกษา 2561
2. แผนงานโครงการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล อ ม ภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน
- โครงการจัดซอเครื่องมือและอุปกรณเพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ
2561
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

- โครงการดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- โครงการการใหบริการหองน้ํา - หองสวม
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด
- ประมวลผลภาพการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภู มิทัศน อาคารสถานที่ หองเรีย น
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการ
ที่กําหนด
4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
- ประมวลผลภาพสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
- ประมวลผลภาพสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพการใชงานในสถานศึกษา
- โครงการดูแลบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา
- ประมวลผลภาพระบบไฟฟาที่เหมาะสมและพรอมใชงาน
- ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบไฟฟาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
- ประมวลผลภาพระบบประปา และระบบน้ําดื่ม น้ําใช
- ผลการประเมินความพึง พอใจที่มีตอระบบระบบประปา และน้ําดื่ม น้ําใชของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา
ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
- โครงการดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 6
- โครงการดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 8
- ประมวลผลภาพถนน ชองทางเดิน และระบบคมนาคมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
- ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอถนน ชองทางเดิน และระบบคมนาคมของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว (ขอนี้ใหนําเอกสารขอ 5.4
มาแนบ)
- แผนผังระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
- ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
5. ระบบรักษาความปลอดภัย
- ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงการเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
- โครงการสัปดาหหองสมุด
- โครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนประจําแผนกวิชา
- ผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
2. ศูนยวิทยบริการหรือห องสมุดมีส ภาพแวดลอมเอื้อ ตอ การศึก ษา คน ควาของครู บุ คลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ
- รูปภาพแสดงบรรยากาศภายนอกและภายในของศูนยวิทยบริการ
- รู ป ภาพแสดงบรรยากาศภายนอกและภายในศู น ย วิ ท ยบริ ก ารและห อ งสมุ ด (ห อ ง
อินเทอรเน็ต)
- รูปภาพแสดงการใชบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (CVC.IT.Lec)
3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และระบบสืบคนดวย
ตนเองเพียงพอ
- รายละเอียดแสดงจํานวนหนังสือตามเกณฑมาตรฐาน สอศ. และจํานวนหนังสือของศูนย
วิทยบริการและหองสมุด
- รายงานผลการบันทึกขอมูลหนังสือ
- รายละเอียดหนังสือที่บันทึกเขาระบบลาสุด
- ระบบสืบคนดวยตนเอง
4. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
- ตารางแสดงจํานวนผูเรียนทั้งหมด
5. จํานวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
- ตารางแสดงสถิติการใชหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจําป 2561
6. จํานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
- ตารางแสดงจํานวนประเภทวิชา/สาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
7. จํานวนสาขาวิชาที่แหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง
- ตารางแสดงรายละเอียดสาขาวิชาที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
- แผนผังระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
- แบบสัญ ญาเชาบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต สัญญาเลขที่ 004/2562 เมื่อ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2561
- รูปภาพแสดงการทดสอบความเร็วของระบบอินเทอรเน็ต
- รูปภาพแสดงภาพรวมการใชงานอินเทอรเน็ตของสถานศึกษา
- รูปภาพแสดงการเชื่อมตอสัญญาณ WIFI และภาพรวมการใชงานระบบ WIFI
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่ ฝผ. 168 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
เรื่อ ง สรุป ผลการประเมิน ความพึ งพอใจที่มี ตอประสิทธิ ภ าพของระบบเครื อข ายอิ นเทอรเ น็ต วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาเชียงราย

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใชขอมูล
- สําเนาคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 381/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
เรื่อง มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจําปการศึกษา 2561 (3.2.2 งานศูนยขอมูล
สารสนเทศ)
- รูปภาพแสดงถึงระบบบริหารการจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS)
- รูปภาพแสดงถึงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- รูปภาพแดงถึงการเขาใชงานระบบจัดการความรู (KM)
- รูปภาพแสดงถึงการกําหนดสิทธิการเขาถึงฐานขอมูลในระบบ RMS
- รูปภาพแสดงถึง Firewall ปองกันการบุกรุกจากภายนอก
3. ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่การใชงานภายในสถานศึกษา
- แบบสัญ ญาเชาบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต สัญญาเลขที่ 004/2562 เมื่อ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2561
- แผนผังระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงคลอบคลุมพื้นที่การใชงานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
- รูปภาพแสดงระบบการบริหารจัดการองคความรู (KM)
- รูปภาพแสดงโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา (ศธ.02)
- รูปภาพแสดงระบบหองสมุดออนไลน
- รูปภาพแสดงระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS)
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
- รูปภาพแสดงถึงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศระหวางเว็บไซตของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงรายสูระบบการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
- รูปภาพแสดงถึงระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
- ตารางสรุปหองเรียน หองปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2561
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเชียงราย ที่ ฝว. 1096/2561 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตแตงตั้งผูรับผิดชอบหองเรียน หองปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2561
- สําเนาบันทึกขอความวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ ฝว. 2873/2561 ลงวันที่ 17
กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุญาตแตงตั้งผูรับผิดชอบหองเรียน หองปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2561
2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
- ตารางสรุปหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน
- แผนผังการติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตามหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา
1) ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
- โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ทุกชั้นป
ประกอบอาชีพอิสระ
ภาคเรียนที่ 1, 2 ประจําปการศึกษา 2561
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
- โครงการลดปญหาการออกกลางคัน ตาม
สรางสรรค หรืองานวิจัย
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
- โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมผูเรียน
อาชีวศึกษา (V-NET)
- โครงการเทศกาลเคก และของขวัญปใหม
8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ
- โครงการเทศกาลเคก และของขวัญปใหม
- โครงการเสริมสรางศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
เพื่อเปนผูประกอบการ
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
- โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
- โครงการแขงขันสิ่งประดิษฐในสถานศึกษา
5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
- โครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)
- โครงการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET)
8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
- โครงการติดตามการมีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐ ประจําปการศึกษา
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน

3) ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน
3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
5. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา
3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
- โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
- โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
- โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
- โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอน
- โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
- โครงการการขยายผลเผยแพรองคความรูในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหกับครูวิชาชีพวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
การบริหารจัดการชั้นเรียน
- โครงการอบรมการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน
- โครงการอบรมการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
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ของสถานศึกษา
- โครงการการขยายผลเผยแพรองคความรูในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหกับครูวิชาชีพวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย
- โครงการพัฒนาศักยภาพสูครูมืออาชีพ โดยใช
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning Community : PLC)
- โครงการสงเสริมการจัดนิทรรศการ และเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
4. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
- โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา
- โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
มาตรฐานของสถานศึกษา
5. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
4) ดานการมีสวนรวม
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- โครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การฝกงาน และการเรียนรูประสบการณจริงในสถาน
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
ประกอบการ
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- โครงการจัดทําความรวมมือระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษา ดานวิชาชีพ
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
- โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน
- โครงการฝกอบรมอาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวร
ชายแดน
- โครงการถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน
- โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพระยะสัน้
5) ดานปจจัยพื้นฐาน
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ฝกงาน หรืองานฟารม
หรืองานฟารม
- โครงการการใหบริการหองน้ํา-หองสวม
2.ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- โครงการดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
3. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
- โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ
4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
หองปฏิบัติการ
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา
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ของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา
5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
- โครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑสื่อการเรียน
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การสอนประจําแผนกวิชา
2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- โครงการดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 6
- โครงการดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 8
- โครงการซอมแซม บํารุงรักษาเปลี่ยนลอฟาแรง
สูงในวิทยาลัย
3. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
- โครงการพัฒนาสถานที่จัดการเรียนรูเทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา
4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
- โครงการปรับปรุงความเร็วเครือขายอินเทอรเน็ต
- โครงการปรับปรุง Wifi อินเตอรเน็ต สําหรับ
อาคาร 9
5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
- โครงการปรับปรุงความเร็วเครือขายอินเทอรเน็ต
- โครงการปรับปรุง Wifi อินเตอรเน็ต สําหรับ
อาคาร 9
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