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คํานํา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได�กําหนดให�มีการประกันคุณภาพ

การศึกษาไว�ในมาตรา ๔๘ หมวด ๖ ท่ีว�าด�วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได�
บัญญัติไว�ว�า ให�หน�วยงานการศึกษาจัดให�มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให�ถือว�าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป4นส�วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีต�องดําเนินการอย�าง
ต�อเนื่อง โดยมีการจัดทํา รายงานประจําป6เสนอต�อหน�วยงานต�นสังกัด หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และ
เป7ดเผยต�อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตระหนักถึงภารกิจท่ีสําคัญนี้ จึงได�ทําการ
ประเมินคุณภาพภายใน และนําเสนอผลการประเมิน ให�หน�วยงานต�นสังกัด สมศ. และสังคมรับทราบ
โดยได�ทําการประเมินครั้งแรกในป6การศึกษา ๒๕๔๕ และประเมินต�อเนื่องจนถึงป=จจุบัน การประเมิน
ครั้งนี้เป4นการประเมินคุณภาพภายในครั้งท่ี ๑๕ เพ่ือให�เกิดมีความต�อเนื่องในด�านการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยมุ�งหวังให�เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล�องกับเป?าหมาย และวิสัยทัศน@
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการโดยยึดหลัก 
ความเท่ียงตรง แม�นยํา เป4นธรรม และโปร�งใส มีหลักฐานข�อมูลตามสภาพจริง สามารถตรวจสอบได�
ทุกตัวบ�งชี้ มีการส�งเสริมให�บุคลากรทุกฝBาย มีส�วนร�วมในการประเมินคุณภาพภายในทุกๆ ครั้ง จึง
ส�งผลให�เกิดความร�วมมือ ร�วมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงรายต�อไปรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป4นการสรุปการปฏิบัติงานทุกๆ มิติ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย ในป6การศึกษา ๒๕๕๙ซ่ึงป6การศึกษานี้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใช�มาตรฐานประกันคุณภาพภายในจํานวน  ๔  มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ�งชี้ ท่ีประกาศใช�เม่ือป6 พ.ศ. 
๒๕๕๙โดยวิทยาลัยฯ ได�ใช�เครื่องมือในการประเมินอย�างหลากหลาย และผลสรุปท่ีได� ยังคงแสดงให�
เห็นถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายท่ียังคงรักษาระดับมาตรฐานท่ีดี
เช�นเดิม 

 
 
 
                                                                           วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 
                                                                                                            

หน�า 
คํานํา   ก 
สารบัญ   ข 
ตอนท่ี  ๑ บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 1     
ตอนท่ี  ๒ สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 2 
 ๒.๑  ข	อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 2 
 ๒.๒ ข	อมูลป�จจุบันของสถานศึกษา 3 
 ๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 10 
ตอนท่ี  ๓ การดําเนินงานของสถานศึกษา 17 
 ๓.๑  ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 17 
 ๓.๒  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 18 
ตอนท่ี  ๔ การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 19 
 ๔.๑  มาตรฐานท่ี ๑ ด	านผลการจัดการศึกษา 19 
 ๔.๒  มาตรฐานท่ี ๒ ด	านการบริหารจัดการศึกษา 21 
 ๔.๓  มาตรฐานท่ี ๓ ด	านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน	นผู	เรียนเป7นสําคัญ 34 
 ๔.๔  มาตรฐานท่ี ๔ ด	านการประกันคุณภาพภายใน 43 
ตอนท่ี  ๕ สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 47                                                         

๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 47 
 ๕.๒ สรุปจุดเด<น จุดท่ีควรพัฒนา ข	อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 48 
ตอนท่ี  ๖ ภาคผนวก    
 ภาคผนวก ก   คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 50 
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ตอนที่ ๑ 
บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตัวบ0งช้ี 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ รวม เฉล่ีย 

มาตรฐานท่ี 
๑ ๕.๐๐ ๔.๒๗     9.27 4.63 
๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 5.00 ๕.๐๐ 5.00 30.0 5.00 
๓ 5.00 5.00 4.00 ๕.๐๐   19.0 4.75 
๔ ๕.๐๐ -     5.00 5.00 

รวม         
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑.๑  ระดับตัวบ�งชี ้
       ๑.๑  ระดับตัวบ�งชี้ 
              ๑.๑.๑  ตัวบ�งชี้ท่ีอยู�ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน....๑๑...ตัวบ�งชี ้
     ๑.๑.๒  ตัวบ�งชี้ท่ีอยู�ในระดับคุณภาพ “ดี”   จํานวน.....๒....ตัวบ�งชี ้
              ๑.๑.๓  จํานวนตัวบ�งชี้ท่ีอยู�ในระดับคุณภาพ “พอใช�”  จํานวน.....-......ตัวบ�งชี ้
              ๑.๑.๔  จํานวนตัวบ�งชี้อยู�ในระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง”          จํานวน.....-......ตัวบ�งชี ้
              ๑.๑.๕  ตัวบ�งชี้ท่ีอยู�ในระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุงเร�งด�วน” จํานวน.....-......ตัวบ�งชี ้
       ๑.๒  จุดเด�น 

-  เป4นสถานศึกษาขนาดใหญ� ท่ีมีระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบสนับสนุนท่ีดี 
สามารถรับนโยบายจากหน�วยงานต�นสังกัดนํามาปฏิบัติให�เป4นรูปธรรมได�เป4นอย�างดี 
       ๑.๓  จุดท่ีควรพัฒนา 

-  การจัดเก็บข�อมูลตามเกณฑ@ตัวบ�งชี้ตามมาตรฐานใหม�ยังไม�เป4นระบบเท�าท่ีควร 
        ๑.๔  ข�อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

-  ควรสนับสนุนการศึกษาทวิภาคี ในระดับ ปวช. และ ปวส. ให�ได�ตามเกณฑ@มาตรฐาน 
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ตอนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
๒.๑ข�อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา..วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย... 
         ท่ีต้ัง ณ สถานท่ีป=จจุบัน เลขท่ี ๖๗๐ ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 โทรศัพท@ ๐๕๓-๗๑๓๐๓๖  โทรสาร ๐๕๓-๗๑๑๕๖๑ 
Website…www.cvc.ac.th 
 E-mail..cvc_ac@cvc.ac.th 
 สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 จังหวัดเชียงราย ต้ังอยู�เหนือสุดของประเทศมีอาณาเขตติดต�อกับประเทศเพ่ือนบ�าน คือ ประเทศ
สหภาพพม�า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพ้ืนท่ีรวม ๗.๒๙ล�านไร� มีประชากร ๑.๒๑ล�าน
คนซ่ึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ@ ประเพณี และวัฒนธรรม มีเอกลักษณ@โดดเด�นและมีฐานเศรษฐกิจท่ี
หลากหลาย โดยมีมูลค�าการผลิตรวม ๓๕,๑๙๐ล�านบาทประชากร มีรายได�เฉลี่ย ๓๑,๔๔๘บาทต�อคนต�อป6 
เป4นลําดับท่ี ๑๔ของภาคเหนือและลําดับท่ี ๕๖ของประเทศ รายได�หลักของจังหวัด คือ ภาคการเกษตร 
ร�อยละ ๒๓.๗๔รองลงมา คือ การค�าปลีกค�าส�ง ร�อยละ ๒๓.๓๐และการบริการด�านอสังหาริมทรัพย@ ร�อย
ละ๖.๖๓ตามลําดับ เป4นพ้ืนท่ีการพัฒนาตามแนวเหนือ-ใต� (North-South Economic Corridor) 
เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต� ภายใต�โครงการความร�วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ�มประเทศ GMS และโครงการ
ความร�วมมือ ACMECS และเป4นพ้ืนท่ีเป?าหมายในการพัฒนาเป4นเขตเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของ
รัฐบาล 
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๒.๒ข�อมูลป-จจุบันของสถานศึกษา 
      ๒.๒.๑  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

นายปริวิชญ0  ไชยประเสริฐ
ผู�อํานวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นางนงลักษณ0  สวัสดิ์อารี         
รองผู�อํานวยการฝBายบริหาร

ทรัพยากร

นางกนกวรรณ  มูลมณี     
หัวหน�างานบริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวสุปรียา  สันอุดร    
หัวหน�างานบุคลากร

นางนลินทิพย0  วรานนท0    
หัวหน�างานการเงิน

นางฐาปนี    กูลพิมาย        
หัวหน�างานบัญชี

นายอุดม   ผาคําสระศรี

หัวหน�างานพัสดุ

นายกมล   สาริกานนท0      
หัวหน�างานอาคารสถานที่

นางสาวนันทภรณ0 ธิวงศ0เวียง
หัวหน�างานทะเบียน

นายเฉลิมชัย    ภู5จีนาพันธ0  
หัวหน�างานประชาสัมพันธ@

นายพงศกร  ชัยวุฒิ                 
รองผู�อํานวยการฝBาย
แผนงาน และความ

ร�วมมือ

นางเยาวเรศ  เวียงคํา         
หัวหน�างานวางแผน                

และงบประมาณ

นางสาวนุชจรี  แก�วเพียร     
หัวหน�างานศูนย@ข�อมูล

สารสนเทศ

นายสวัสดิ์  จอมพูน           
หัวหน�างานความร�วมมือ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย      
หัวหน�างานวิจัยพัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ@

นางยุวดี   กันทะ
หัวหน�างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวพิศมัย  ต8ะวิโล

หัวหน�างานส�งเสริม
ผลิตผล การค�าและ

ประกอบธุรกิจ

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ0       
รองผู�อํานวยการฝBายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกิตติ์ชญาห0  เมืองอินทร0
หัวหน�างานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา

นางเจษฎา    วงศ0ใหญ5       
หัวหน�างานครูที่ปรึกษา

นายธนิต   หมื่นวิชิต

หัวหน�างานปกครอง

นางปรารถนา  เชียงส5ง      
หัวหน�างานแนะแนว

อาชีพ      และการจัดหา
งาน

นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ์
หัวหน�างานสวัสด์ิการนักเรียน

นักศึกษา

นางสาวนงคราญ  สมบัติหลาย
หัวหน�างานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน

นายศรากร  บุญปถัมภ0

รองผู�อํานวยการฝBายวิชาการ

นางฤทยัชนก  ไผ5ผาด

หัวหน�างานอาชีว

ศึกษาบณัฑิต

นางเณรี   ช5างหล5อ

หัวหน�าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ@

นางวันเพ็ญ  พุทธฤทธิ์

หัวหน�าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวภคพร ไพบูลย0     
หัวหน�าแผนกวิชาผ�า               
และเครื่องแต�งกาย

นางอนงค0นาถ  ป-ญญารัตน0

หัวหน�าแผนกวิชาอาหาร         
และโภชนาการ

นางสาวกรองแก�ว  ชิดไธสง

หัวหน�าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร0

หัวหน�าแผนกวิชาเลขานุการ

นางสุวนา  เช่ียววานิช

หัวหน�าแผนกวิชาการตลาด

นางพจนา   นพรัตน0

หัวหน�าแผนกวิช

าการจัดการโลจิสติกส@

นายธวัชชัย  สาเกตุ

หัวหน�าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร@ธุรกิจ

นายธวัชชัย   สาเกตุ

หัวหน�าแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกมล    สาริกานนท0

หัวหน�าแผนกวิชาวิจิตรศิลปr
และจิตรกรรม

นางพรรัตน0  ขําอุไร
หัวหน�าแผนกวิชาการ

ออกแบบ

นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทร0คํา

หัวหน�าแผนกวิชา
เทคโนโลยีศลิปกรรม

นางพิมพ0ณดา  นนประสาท

หัวหน�าแผนกวิชาการโรงแรม

นายพีระพงษ0   ดวงสนิท

หัวหน�าแผนกวิชาการท�องเที่ยว

นางเสาวคนธ0   อาทนิตย0

หัวหน�างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการ

นางวิภา  รัตนมาลานุกูล

หัวหน�างานวัดผล

และประเมินผล

นางนัยรัตน0  กล�าวิเศษ

หัวหน�างานวิทยาบริหาร          
และห�องสมุด

นางสาวปนัดดา   พ่ึงศิลป>

หัวหน�างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

นายสุริยา  ต8ะศรีเรือน

หัวหน�างานสื่อการเรียน

การสอน

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา



๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
๑. นายปริวิชญ@  ไชยประเสริฐ 
๒. นางนงลักษณ@  สวัสด์ิอารี 
๓. นายพงศกร  ชัยวุฒิ 
๔. นายสุภเวช โชติญาณวงษ@ 
๕. นายศรากรบุญปถัมภ@ 
๖. นายเฉลิมชัย  ภู�จีนาพันธ@ 
๗. นางเยาวเรศ  เวียงคํา 
๘. นายกิตต์ิชญาห@ เมืองอินทร@ 
๙. นางสาวปนัดดา  พ่ึงศิลปr 

๑๐. นายสวัสด์ิ  จอมพูน 
๑๑. นายกมล สาริกานนท@ 
๑๒. นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร@ 
๑๓. นางสาวนงคราญ  สมบัติหลาย 
๑๔. นายอุดม   ผาคําสระศรี 
๑๕. นายธวัชชัย  สาเกตุ 
๑๖. นางวชิราภรณ@  โลหะชาละ 
๑๗. นางนัยรัตน@  กล�าวิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ๒.๒.๓  จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน 

จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบ

ประกอบ 
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
0มี 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ํา
กว

0าป
ริญ

ญ
าต

รี 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธE 20 15 5 17 3 1 4 15 0 
แผนกวิชาคหกรรม 4 3 1 4 0 0 1 3 0 
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

11 4 7 9 2 0 2 9 0 

แผนกวิชาผ	าและเครื่อง 
แต<งกาย 

5 4 1 4 1 0 0 5 0 

แผนกวิชาวิจิตรศิลปH 4 1 3 4 0 0 2 2 0 
แผนกวิชาการออกแบบ 3 2 1 3 0 0 0 3 0 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 1 3 2 2 0 1 3 0 

แผนกวิชาการบัญชี 11 8 3 8 3 1 5 5 0 
แผนกวิชาการตลาด 8 5 3 7 1 0 5 3 0 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกสE 2 1 1 1 1 0 1 1 0 
แผนกวิชาการเลขานุการ 5 5 0 5 0 0 2 3 0 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรEธุรกิจ 9 5 4 7 2 0 3 6 0 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 2 0 2 0 0 1 1 0 

แผนกวิชาการท<องเท่ียว 8 7 1 7 1 0 6 2 0 
แผนกวิชาการโรงแรม 4 2 2 2 2 0 1 3 0 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ๒.๒.๔  จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ<าย/แผนกวิชา/งาน 

 สถานภาพ 

จํานวน
(คน) 

ข�า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ�า

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จ�า

งชั่
วค

รา
ว 

ฝ<ายบริหารทรัพยากร      
งานบริหารงานท่ัวไป 4 2 0 0 2 
งานบุคลากร 2 1 0 0 1 
งานการเงิน 2 1 0 0 1 
งานบัญชี 2 1 0 0 1 
งานพัสดุ 11 3 0 3 5 
งานอาคารสถานท่ี 24 4 0 4 16 
งานทะเบียน 7 1 0 0 6 
งานประชาสัมพันธE 6 2 1 1 2 

ฝ<ายแผนงานและความร0วมมือ      
งานวางแผนและงบประมาณ 4 2 0 0 2 
งานศูนยEข	อมูลสารสนเทศ 6 2 0 0 4 
งานความร<วมมือ 6 3 0 0 3 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐE 10 8 0 0 2 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 13 9 0 0 4 
งานส<งเสริมผลิตผล การค	าและประกอบธุรกิจ 11 6 1 0 4 

ฝ<ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 45 6 4 0 35 
งานครูท่ีปรึกษา 5 3 0 0 2 
งานปกครอง 10 7 0 0 3 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 6 1 1 0 4 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 7 3 1 0 3 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 7 3 2 0 2 
  



๗ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ฝ<าย/แผนกวิชา/งาน 

 สถานภาพ 

จํานวน
(คน) 

ข�า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ�า

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จ�า

งชั่
วค

รา
ว 

ฝ<ายวิชาการ      
แผนกวิชาสามัญสัมพันธEและแผนกวิชาชีพ 15 14 0 0 1 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 10 4 0 0 6 
งานวัดผลและประเมินผล 5 2 1 0 2 
งานวิทยบริการและห	องสมุด 5 2 0 0 3 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 2 0 0 2 
งานสื่อการเรียนการสอน 3 1 0 0 2 
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 7 4 0 0 3 
 
 ๒.๒.๕ จํานวนผู�เรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป6 
                    (ป6ท่ีจัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายนของป6การศึกษาท่ีรายงาน) 

ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป> 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการบัญชี 159   143   120   422 
สาขางานการตลาด 69   67   28   164 
สาขางานการเลขานุการ 30   38   12   87 
สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ 67   72   92   231 
สาขางานวิจิตรศิลปH 23   13   15   51 
สาขางานการออกแบบ 26   17   12   55 
สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม 33   28   16   77 
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 19   14   22   55 

 
 
 
 



๘ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป> 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

สาขาอาหารและโภชนาการ 132   116   95   343 
สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 21   7   0   28 
สาขางานการโรงแรม 69   49   21   139 
สาขางานการท<องเท่ียว 73   54   79   206 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 28   0   0   28 

รวม 749   618   519   1886 
ระดับปวส. 
สาขาการบัญชี 150   116      266 
สาขางานการตลาด 26 21  34      81 
สาขางานการเลขานุการ 25   24      49 
สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ 43   30      73 
สาขางานการจัดการธุรกิจค	าปลีก  0   10     10 
สาขางานการจัดการโลจิสติกสE  36   26     62 
สาขางานวิจิตรศิลปH 12   22      34 
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 14   21      35 
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 7   10      17 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 70 29  74 6     179 
สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 10   10      20 
สาขางานการโรงแรม 27 14  18 19     78 
สาขางานการท<องเท่ียว 31   22      53 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 14   13      27 

รวม 429 100  394 61     984 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ๒.๒.๖ จํานวนผู�เรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป6 (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ช้ันป> 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช.     
สาขางานอาหารและโภชนาการ 7   7 
สาขางานการท<องเท่ียว 12   12 

รวม 19   19 
 
 ๒.๒.๗ จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 
  (๑)  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
สาขางานการบัญชี 98   98 
สาขางานการตลาด 19   19 
สาขางานการเลขานุการ 19   19 
สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ 57   57 
สาขางานวิจิตรศิลปH 8   8 
สาขางานการออกแบบ 7   7 
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 13   13 
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 22   22 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 75   75 
สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 10   10 
สาขางานการโรงแรม 39   39 
สาขางานการท<องเท่ียว 39   39 

รวม 406   406 
ระดับ ปวส. 
สาขางานการบัญชี 107   107 
สาขางานการตลาด 33 14  47 
สาขางานการเลขานุการ 23   23 
  



๑๐ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ระดับ/สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ 26   26 
สาขางานการจัดการโลจิสติกสE  25  25 
สาขางานการจัดการธุรกิจค	าปลีก  9  9 
สาขางานวิจิตรศิลปH 20   20 
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรรม 15   15 
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 8   8 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 62 5  67 
สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 9   9 
สาขางานการโรงแรม 17 19  36 
สาขางานการท<องเท่ียว 19   19 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 13   13 

รวม 352 63  424 
 
  (๒) จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 
                           ………...ไม�มีผู�สําเร็จการศึกษาในป6การศึกษานี้............ 
 
๒.๓  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

๒.๓.๑  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซ่ึงเป4นท่ียอมรับของสังคมในรอบป6การศึกษา) 
ลําดับท่ี ช่ือรางวัลและผลงาน สถานศึกษาท่ีได�รับรางวัล 

๑. รางวัลชนะเลิศ ถ�วยพระราชทาน การประกวด วิจิตร
ตระการกรองร�อยช�อดอกไม�แบบประณีตศิลปr 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

๒. รางวัลส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด วิจิตร
ตระการกรองร�อยช�อดอกไม�แบบประณีตศิลปr 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

๓. รางวัลเข�าร�วมแสดงกิจกรรมเวทีกลางในงาน  
“ตลาดอาชีวะ” 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
๒.๓.๒  รางวัลและผลงานของผู�บริหาร (ซ่ึงเป4นท่ียอมรับของสังคมในรอบป6การศึกษา) 

ลําดับท่ี ช่ือรางวัลและผลงาน ผู�ท่ีได�รับรางวัล 
๑. รางวัล ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีในการกํากับดูแลกิจกรรมส�งเสริม

การออมทรัพย@ “โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสิน” 

นายปริวิชญ@  ไชยประเสริฐ 

 



๑๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

๒.๓.๓  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซ่ึงเป4นท่ียอมรับของสังคมใน
รอบป6การศึกษา) 
ลําดับท่ี ช่ือรางวัลและผลงาน ผู�ท่ีได�รับรางวัล 

๑. รางวัลส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด “วิจิตร
ตระการกรองร�อยต�นเทียน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา มหาราชินีศรีแผ�นดิน” 

๑. นายกฤษฎา  มาตัน 
๒. นายเสกสรร  ปงรังสี 
๓. นายณัฐวุฒิ์วรรณชัย 

๒. รางวัลชนะเลิศระดับประชาชน “การแข�งขันประกวด
วาดภาพงาน “งานเชียงรายดอกไม�งาม”ครั้งท่ี ๑๓ 

นายสุรชิต  ทะยะธง 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสร�างสรรค@
สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช� 

นางแววตา ภูวพิทยานนท@ 

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสร�างสรรค@
สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช�“เสื่อส�วนตัว” 

นางแววตา ภูวพิทยานนท@ 

๕. รางวัลผู�ฝuกสอนการแข�งขันกีฬาวอลเลย@บอลชาย ระดับ
ภาคเหนือ 

๑. นายพีระพงษ@  ดวงสนิท 
๒. นายศุภศานต@  รักสกุล 

๖. รางวัลครูคุมทีมชนะเลิศ การแข�งขัน งานเย็บร�อย ค�อย
จีบ ประดิษฐ@งานใบตอง ระดับชาติครั้งท่ี ๗ 

นายกฤษฎา  มาตัน 

๗. รางวัลครูผู�ควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการ 
China World Fashion Design Contest 

นางสาวภคพร  ไพบูลย@ 

๘. รางวัลครูผู�ควบคุมทีมชมเชย การแข�งขันตอบป=ญหา
ด�านการบัญชีสําหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 

นางยุวดี  กันทะ 

๙. รางวัลครูผู�ควบคุมทีมชนะเลิศ การแข�งทักษะการ
ประยุกต@ดอกไม�ในท�องถ่ิน ระดับ ปวช. 

นางกุลวรรณ@  รื่นรวย 

๑๐. รางวัลครูผู�ควบคุมทีมชนะเลิศ การแข�งทักษะ การ
ออกแบบ Web page 

นายธวัชชัย  สาเกตุ 

  



๑๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ช่ือรางวัลและผลงาน ผู�ท่ีได�รับรางวัล 
๑๑. รางวัลครูผู�ควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข�ง

ทักษะการประกอบอาหารไทยเป4นชุด 
น.ส.ป7ยะมาศ  สั่งสอน 

๑๒. รางวัลครูผู�ควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข�ง
ทักษะการจัดการโลจิสติกส@และโซ�อุปทาน (แบบ
สถานการณ@เบียร@เกมส@) 

นางสาวเครือฟ?า  อุทธิยา 

๑๓. รางวัลผู�ควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข�ง
ทักษะการบริหารอาหารและเครื่องด่ืม 

นางพิมพ@ณดา  นนประสาท 

๑๔. รางวัลผู�ควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข�งขัน
จัดทําและเสนอขายรายการนําเท่ียว ระดับปวช. 

นางฤทัยชนก  ไผ�ผาด 

๑๕. รางวัลผู�ควบคุมทีมรองชนะเลิศการแช�งขันจัดทําและ
นําเท่ียว ระดับ ปวส. 

นางเสาวคนธ@  อาทนิตย@ 

๑๖. รางวัลผู�ควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข�งขัน
การประยุกต@งานดอกไม�แบบไทย ระดับ ปวส. 

น.ส.นงคราญ  สมบัติหลาย 

๑๗. รางวัลผู�ควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข�งขัน
วาดภาพคนเหมือน ระดับ ปวช. 

นายพงษ@พิสิฐ  ขันจันทร@แสง 

๑๘. รางวัลครูผู�ควบคุมทีม ชนะเลิศ การแข�งขันสุนทรพจน@
ภาษาจีน ระดับภาคเหนือ 

Miss XueYuwei 

๑๙. รางวัลครูผู�ควบคุมทีม รองชนะเลิศอันดับ ๑  การ
แข�งขันการพูดสาธารณะเป4นภาษาอังกฤษ ระดับ
ภาคเหนือ 

นางสมศรี  แสงศรีจันทร@ 

๒๐. ครู ผู� ค วบ คุม ทีม  ช นะ เ ลิ ศ  ก า รจั ด นิ ท ร ร ศกา ร
คณะกรรมการดําเนินงานองค@การนักวิชาชีพในอนาคต
แห�งประเทศไทย  ระดับภาค 

๑. นายพยุงศักด์ิ  บุญศิริ 
๒. นายอนุพล  บุญศรี 
๓. น.ส.ศิริพันธ@  วงค@คําลือ 

๒๑. ครูผู�ควบคุมทีม รางวัลท่ี ๓ การแข�งขันตอบป=ญหา
ธ ร รมะ  ร ะ ดั บ อุ ดม ศึ กษา ใน กิ จ ก ร รมส� ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนาครั้งท่ี ๖ จัดโดยมหาวิทยาลัยแม�ฟ?า
หลวง 

นางมนทิรา  สุวรรณไตรย@ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

๒.๓.๔  รางวัลและผลงานของผู�เรียน (ซ่ึงเป4นท่ียอมรับของสังคมในรอบป6การศึกษา) 
ลําดับท่ี ช่ือรางวัลและผลงาน ผู�ท่ีได�รับรางวัล 

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการ “จินตนาการ 
สืบสาน วรรณกรรมไทย กับ อินทัช ป6ท่ี ๑๐” 

นายนิรันดร  ลังกาแก�วเจริญ  

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ (วอลเล�ย@บอลชาย) 
การแข�งขันอาชีวะเกมส@ระดับชาติครั้งท่ี ๑๑  
สงขลาเกมส@ 

๑. นายเอกราช  มณีวรรณ@ 
๒. นายธนวัฒน@  สุริยะ 
๓. นายอดินันท@  สิทธิแก�ว 
๔. นายชนัญธิดา  จันโอทาน 
๕. นายกิตติทัต  เข่ือนห�าว 
๖. นายนิวัฒน@  ผัดทะนา 

๓. รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๒ (บาสเก็ตบอลชาย) 
การแข�งขันอาชีวะเกมส@ระดับชาติครั้งท่ี ๑๑  
สงขลาเกมส@ 

นายวุฒิ จะสี 

๔. ร า ง วั ล ท่ี  ๓  ก า ร แ ข� ง ขั น ต อ บ ป= ญ ห า ธ ร ร ม ะ 
ระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมส�งเสริมพระพุทธศาสนา
ครั้งท่ี ๖ มหาวิทยาลัยแม�ฟ?าหลวง 

นายณภัทร  ชีวินรัตนโรจน@ 

๕. ร า ง วั ล ช ม เช ย  กา ร แข� ง ขั นตอบป=ญห าธ ร รมะ 
ระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมส�งเสริมพระพุทธศาสนา
ครั้งท่ี ๖ มหาวิทยาลัยแม�ฟ?าหลวง 

นางสาวเกศรินทร@  เครือศรี 

๖. รางวัลเยาวชนดีเด�น สาขาการศึกษาและวิชาการ นายอาหล�อง มาเยอะ 
๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสร�างสรรค@

สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช� 
๑. น.ส.ลิดาภา  ป=นบุญ 
๒. น.ส.บัวบาน มาเยอะ 
๓. น.ส.อารียา  แซ�ลี 

๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสร�างสรรค@
สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช�“เสื่อส�วนตัว” 

๑. นายภควัต ลือชัย 
๒. น.ส.บูแผ�ว โหว�ยแม�ะ 
๓. น.ส.น้ําฝน  พม�า 

๙. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสร�างสรรค@
สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช�“2 in 1” 

๑. น.ส.วลิดาภา  ป=นบุญ 
๒. น.ส.บัวบาน  มาเยอะ 
๓. น.ส.อารียา  แซ�ลี 

๑๐. รางวัลดีเด�น การอบรมการเขียนและการถ�ายภาพใน
หัวข�อ “เหนือ ฝ=น ล�านแรงบันดาลใจ” 

น.ส.สุข  ชัยวงค@ 

  



๑๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ช่ือรางวัลและผลงาน ผู�ท่ีได�รับรางวัล 
๑๑. รางวัลท่ี ๑ การประกวดกิจกรรม “ของดีมีโชว@” 

โครงการสิงห@สร�างค�าย ค�ายสร�างคน 
๑. นายพลยุทธ  เกิดคํา 
๒. นายชยุต ท�าวโยธา 

๑๒. รางวัลท่ี ๒ การประกวดกิจกรรม“ครัวคนค�าย” 
โครงการสิงห@สร�างค�าย ค�ายสร�างคน  

๑. น.ส.ช�อผกา อ้ึง 
๒. น.ส.พัทร@ธีรา ป7งสมปาน 

๑๓. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ภาษาอังกฤษ การ
ทดสอบทักษะการใช�ภาษาในกลุ�มประเทศอาเซียนเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา 

นายศักดา มาเยอะ 

๑๔. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ภาษาจีน การ
ทดสอบทักษะการใช�ภาษาในกลุ�มประเทศอาเซียนเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา 

น.ส.รุจิรา  แซ�เออ 

๑๕. รางวัลชนะเลิศ การประกวด “วิจิตรการกรองร�อยช�อ
ดอกไม�แบบประณีตศิลปr” 

๑. นายอภิวัฒน@ โนวุฒิ 
๒. นายอรรถพันธ@ แก�วหน�อ 
๓. นายสุทธิศักด์ิ นฤภัย 
๔. นายภูริชธิงาเครือ 
๕. น.ส.สุจินธร คําป=นต๊ิบ 
๖. นายธนวัฒน@  สุริยะ 
๗. น.ส.นารีรัตน@  ศรีพรม 

๑๖. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข�งขันกีฬา 
เทควันโด� “CERTIFICATE Of Award” ณ ประเทศ
เกาหลีใต� 

น.ส.ณัฐรุจา  สิงห@เพชร 

๑๗. ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ อั น ดั บ  ๑  ก า ร แ ข� ง ขั น 
MakroHoReCa Challenge ๒๐๑๖ 

น.ส.ชนิสรา  ใจสุง 

๑๘. ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ อั น ดั บ  ๓  ก า ร แ ข� ง ขั น 
MakroHoReCa Challenge ๒๐๑๖ 

นายลิขิต  คําบุญ 

๑๙. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ “การแข�งขัน China 
World Fashion Design Contest ๒๐๑๖ 

๑. น.ส.ชไมพร  พิมพ@พัชฏะ 
๒. น.ส.น้ําทิพย@  เจริญสุข 

๒๐. รางวัลชมเชย “การแข�งขันตอบป=ญหาด�านการบัญชี 
สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช.” ครั้งท่ี ๘ 

๑. น.ส.เกศวรา  สารป7ง 
๒. น.ส.ป7ยนุช  ดีมาก 

๒๑. รางวัลชมเชย “การแข�งขันตอบป=ญหาด�านการบัญชี 
สําหรับนักศึกษาระดับ ปวส.” ครั้งท่ี ๘ 

๑. น.ส.สาริณีนัยต๊ิบ 
๒. น.ส.วริยา  ยอดป=�น 

 
 
 
 



๑๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ช่ือรางวัลและผลงาน ผู�ท่ีได�รับรางวัล 
๒๒. รางวัลรองชนะเลิศระดับประชาชน “การแข�งขัน

ประกวดวาดภาพงาน “งานเชียงรายดอกไม�งาม”ครั้งท่ี 
๑๓ 

นายสิปปภาส  แก�วรากมุข 

๒๓. รางวัลชมเชยระดับประชาชน “การแข�งขันประกวด
วาดภาพงาน “งานเชียงรายดอกไม�งาม”ครั้งท่ี ๑๓ 

นายประเสริฐ  มาเยอะ 

๒๔. รางวัลชมเชย ระดับประชาชน “การแข�งขันประกวด
วาดภาพงาน “มหกรรมไม�ดอกอาเซียนเชียงราย” 

นายสิปปภาส  แก�วรากมุข 

๒๕. รางวัลชนะเลิศ ระดับนักศึกษา “การแข�งขันประกวด
วาดภาพงาน “มหกรรมไม�ดอกอาเซียนเชียงราย” 

นายสิปปภาส  แก�วรากมุข 

๒๖. รางวัลชมเชย ระดับนักศึกษา “การแข�งขันประกวด
วาดภาพงาน “มหกรรมไม�ดอกอาเซียนเชียงราย” 

๑. นายอนุภัทร  จันทร@ช�วย 
๒. น.ส.พิมพ@ชนก ขัติยะ 

๒๗. รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข�งขันทักษะการวาดภาพ
คนเหมือน 

นายสิปปภาส  แก�วรากมุข 

๒๘. รางวัลชนะเลิศ “การแข�งขันทักษะการออกแบบ  
Wep page” 

๑. นายสัญชาติ อําพันทรัพย@ 
๒. น.ส.อัญชลี สลีสองสม 

๒๙. รางวัลชนะเลิศ การประยุกต@ดอกไม�ท�องถ่ิน ๑. นายภูริชธิงาเครือ 
๒. นายอรรถพันธ@ แก�วหน�อ 
๓. นายธนวัฒน@ สุริยะ 
๔. น.ส.นารีรัตน@ ศรีพรม 

๓๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกอบอาหารไทย
เป4นชุด (Set Menu) ระดับ ปวช. 

๑. น.ส.อาภิสรา จะซี 
๒. น.ส.ศิริพรรณ สิทธิวรโชติ 
๓. น.ส.วาสนา  ชื่นตระกูลดี 

๓๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข�งขันการจัดการโลจิ
สติกส@และโซ�อุปทาน (แบบจําลองสถานการณ@เบียร@
เกมส@) ระดับปวส. 

๑. น.ส.ยศวดี  ศรีคําสุข 
๒. น.ส.ณีรนุช  สมศักด์ิ 
๓. น.ส.สุพัตรา เมืองคํามูล 
๔. น.ส.นิภาพร ชุมกว�าง 

๓๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม ปวช./ปวส. 

๑. นายอาทร รินนายรักษ@ 
๒. น.ส.สุรีรัตน@  จะงี 
๓. น.ส.จันทร@จิรา  เบเซ�กู� 

๓๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดทําและเสนอขาย
รายการนําเท่ียว ระดับ ปวช. 

๑. น.ส.นางแสง  นาเงิน 
๒. น.ส.อาภาพร  เยลุงกู� 
๓. น.ส.มาลินี  อาเซอ 

๓๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดทําและเสนอขาย 
รายการนําเท่ียว ระดับ ปวส. 

๑. น.ส.สกุลภัทร  เลากาศ 
๒. น.ส.พลอยแสง  หน�อใจยา 

 



๑๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ลําดับท่ี ช่ือรางวัลและผลงาน ผู�ท่ีได�รับรางวัล 
๓๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประยุกต@งานดอกไม�

แบบไทย ระดับ ปวส. 
๑. นายพิชยะ  ป=นพรหม 
๒. นายธาวี  ไชยมงคล 
๓. น.ส.ศรีสุดา  แซ�เต๋ิน 

๓๖. รางวัลชนะเลิศ การแข�งขันวาดภาพ หัวข�อเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับอุดมศึกษา 

๑. นายสิปปภาส  แก�วรากมุข 
๒. นายวรัญ�ู  สมบูรณ@ 
๓. นายสุรยุทธ@  จิตมโนวรรณ@ 

๓๗. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๓ การแข�งขันวาดภาพ 
หัวข�อเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอุดมศึกษา 

๑. นายประเสริฐ  มาเยอะ 
๒. นายพันธวัช  เมืองต๊ิบ 
๓. น.ส.ขนิษฐา  จีราวรรณ@ 

๓๘. รางวัลชนะเลิศ การแข�งขันลาบปลานิล (สุก) งานสวน
ของก๋ินบ�านเฮาสู�อาหารพ้ืนเมือง ระดับนักศึกษา 

๑. นายขจรศักด์ิ มหาปรีชาวงศ@ 
๒. นายสุรยุทธิ์  ผึ่งผดุง 
๓. นายสงกรานต@  ซอนาง 

๓๙. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน@ภาษาจีนกลาง นางสาวโจเมอเชอหมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ตอนที่ ๓   
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
๓.๑  ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

๓.๑.๑  ปรัชญา 
“สามัคคี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ” 

๓.๑.๒  วิสัยทัศน@ 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป4นผู�นําจัดการศึกษาวิชาชีพอย�างมีคุณภาพได�
มาตรฐานภายใต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๓.๑.๓  พันธกิจ 
               ๑.  ผลิตและพัฒนากําลังคนด�านวิชาชีพทุกระดับอย�างท่ัวถึงและเสมอภาค 
               ๒.  ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ   
               ๓.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนและ 

     การบริหารจัดการ 
               ๔.  วิจัย สร�างนวัตกรรม พัฒนาองค@ความรู� เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

๓.๑.๔  อัตลักษณ@ของสถานศึกษา 
ทักษะเยี่ยม  เป6�ยมคุณภาพน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑.๕  รายจ�ายในการบริหารสถานศึกษา 
รายจ0าย จํานวนเงิน ร�อยละ หมายเหตุ 

๑. รายจ<ายค<าวัสดุฝPก อุปกรณEและสื่อสําหรับ
การเรียนการสอน 

2,264,600 50.75  

๒. รายจ<ายในการส<งเสริมสนับสนุนให	ผู	เรียน
ใช	ความรู	 ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพ หรือทําประโยชนEต<อชุมชน และ
สังคม 

240,000 5.38  

๓. รายจ<ายในการส<งเสริม สนับสนุน การ
จัดทํา การประกวด การแสดง โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐE 
งานสร	างสรรคEของผู	เรียน 

150,000 3.36  

๔. รายจ<ายในการส<งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด	านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยEทรงเป7นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษEสิ่งแวดล	อม การกีฬาและนันทนาการ 
การส<งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1,212,500 27.17  



๑๘ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

รายจ0าย จํานวนเงิน ร�อยละ หมายเหตุ 
๕. รายจ<ายพัฒนาบุคลากร 595,000 13.34  

รวมรายจ0าย 4,462,100 100.00  
 
๓.๒  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข�อเสนอแนะจากการประเมิน

ครั้งล5าสุด 
แผนการปฏิบัติตามข�อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

-ไม�มี- -ไม�มี- 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หน�วยงานต�นสังกัด เม่ือวันท่ี
๒๕๕๗ 

-ไม�มี- -ไม�มี- 

การประเมินคุณภาพภายนอก
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค@การมหาชน) 
เม่ือวันท่ี ๑๑  กรกฎาคม 
๒๕๔๕ 

๑. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดทํา
โครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ@
ของผู�เรียน ท่ีได�นําไปใช�ประโยชน@
สอดคล�องกับสาขาท่ีเรียนและจัดเก็บ
ผลงานให�เป4นระบบท่ีดีอย�างน�อย ๓ 
ป6 
๒. สถานศึกษาสนับสนุนให�ครูจัดทํา
วิจัยในชั้นเรียนท่ีสมบูรณ@ เพ่ือ
นําไปใช�ประโยชน@ในการเรียนการ
สอนและสนับสนุนให�ครูจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนท่ีสมบูรณ@
สําหรับใช�ในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 
๓. สถานศึกษานําข�อมูลผู�สําเร็จ
การศึกษาท่ีไปทํางานในสถาน
ประกอบการและศึกษาต�อมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
๔.สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริม
การสร�างทัศนคติท่ีดีแก�ผู�ศึกษาต�อ
ทางด�านวิชาชีพให�เพ่ิมมากข้ึน 

๑. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดทํา
โครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ@ของผู�เรียน ท่ีได�นําไปใช�
ประโยชน@สอดคล�องกับสาขาท่ี
เรียนและจัดเก็บผลงานให�เป4น
ระบบท่ีดีอย�างน�อย ๓ ป6 
๒. สถานศึกษาให�ครูจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียนท่ีสมบูรณ@และให�ครูจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนท่ีสมบูรณ@
สําหรับใช�ในการเรียนการสอนใน
แต�ละรายวิชา 
 
 
๓. สถานศึกษานําข�อมูลผู�สําเร็จ
การศึกษาท่ีไปทํางานในสถาน
ประกอบการและศึกษาต�อมาให�ครู
ใช�วางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในแต�ละวิชา 
๔.สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริม
การสร�างทัศนคติท่ีดีแก�ผู�ศึกษาต�อ
ทางด�านวิชาชีพให�เพ่ิมมากข้ึน เช�น 
งานแนะแนว งานกิจกรรมเป4นต�น 

 



๑๙ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ตอนที่ ๔ 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑  ด�านผลการจัดการศึกษา 

ผู�สําเร็จการศึกษาเป4นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ@ของสถานศึกษาคุณธรรม          
มีความรู� ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต�ละระดับและแต�ละ
สาขาวิชา สาขางาน เป4นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส�วนผู�สําเร็จการศึกษาเทียบกับผู�เรียน
แรกเข�าตามเกณฑ@ท่ีกําหนด 
 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจท่ีมีต5อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 

๑.  สถานศึกษามีข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษาจําแนกเป4นผู�ท่ีได�งานทําในสาขาท่ีเก่ียวข�อง ศึกษา
ต�อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข�องภายในหนึ่งป6 ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕ ของจํานวน
ผู�สําเร็จการศึกษา 

๒. สถานศึกษาได�มีการสํารวจความพึงพอใจต�อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษาเป4นรายบุคคล
และได�รับข�อมูลตอบกลับไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน�วยงานท่ีผู�สําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผู�สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต�อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน�วยงานผู�รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู�สําเร็จการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีจํานวนข�อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด�านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค@เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  ต้ังแต�ร�อยละ ๘๐ ข้ึนไปของจํานวนข�อมูลตอบกลับ 

๔. สถานศึกษามีจํานวนข�อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด�านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ต้ังแต�ร�อยละ ๘๐ ข้ึนไป ของจํานวนข�อมูลตอบกลับ 

๕.  สถานศึกษามีจํานวนข�อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด�านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  ต้ังแต�ร�อยละ ๘๐ ข้ึนไปของจํานวนข�อมูลตอบกลับ 

 
 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษามีข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษาจําแนกเป4น ผู�ท่ีได�งานทําในสาขาท่ีเก่ียวข�อง ศึกษา
ต�อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข�องภายในหนึ่งป6 ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕ ของจํานวน
ผู�สําเร็จการศึกษา 

๒.  สถานศึกษาได�มีการสํารวจความพึงพอใจต�อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษาเป4นรายบุคคล
และได�รับข�อมูลตอบกลับไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน�วยงานท่ีผู�สําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผู�สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต�อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน�วยงานผู�รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู�สําเร็จการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีจํานวนข�อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด�านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค@เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต�ร�อยละ ๘๐ ข้ึนไปของจํานวนข�อมูลตอบกลับ 

 



๒๐ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. สถานศึกษามีข�อมูลผู�สําเร็จการศึกษาจําแนกเป4น ผู�ท่ีได�งานทําในสาขาท่ีเก่ียวข�องศึกษา

ต�อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข�องภายในหนึ่งป6  ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕ ของจํานวน
ผู�สําเร็จการศึกษา 

๒.  สถานศึกษาได�มีการสํารวจความพึงพอใจต�อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษาเป4นรายบุคคล
และได�รับข�อมูลตอบกลับไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๗๕  จากสถานประกอบการ หน�วยงานท่ีผู�สําเร็จ
การศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผู�สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต�อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน�วยงานผู�รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู�สําเร็จการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีจํานวนข�อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด�านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค@เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต�ร�อยละ ๙๐ ข้ึนไปของจํานวนข�อมูลตอบกลับ 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ5าน                                  �  ไม5ผ5าน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๑.๒  ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู�เข�าเรียน 
         ประเด็นการประเมิน 

ร�อยละของจํานวนผู�สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู�เรียนแรกเข�าของรุ�นนั้น 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สรุปจํานวนและร�อยละของผู�เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)ของแต�ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผู�เรียนแรกเข�า  

๒.  สรุปจํานวนและร�อยละของผู�เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)ของแต�ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผู�เรียนแรกเข�า  

 



๒๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. จํานวนและร�อยละของผู�เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ของแต�ละสาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผู�เรียนแรกเข�าป6การศึกษา ๒๕๕๙  
คิดเป4นร�อยละ  ๖๑.๕๐ 

๒. จํานวนและร�อยละของผู�เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของแต�ละสาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผู�เรียนแรกเข�าป6การศึกษา 
๒๕๕๙  คิดเป4นร�อยละ  ๘๓.๓๘ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

จํานวนและร�อยละของผู�เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของแต�ละสาขาวิชา สาขางานโดยเปรียบเทียบกับ
จํานวนผู�เรียนแรกเข�าป6การศึกษา ๒๕๕๙ คิดเป4นร�อยละ ๖๘.๓๘ 
           ๔.๒๗ (อยู�ในระดับ ดี)  =  ๖๘.๓๘ x ๕ 
                                                      ๘๐ 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก �  ดี  
� พอใช� �  ต�องปรับปรุง  
� ต�องปรับปรุงเร�งด�วน  
จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
มาตรฐานท่ี ๒ ด�านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หน�วยงานต�นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
ประสานความร�วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

 
 



๒๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ตัวบ5งช้ีท่ี ๒.๑  ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
 ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก�
ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เรียนร�วมกัน 

๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ@ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค@
ของกลุ�มผู�บริหาร กลุ�มครูและบุคลากรและกลุ�มผู�เรียน ด�วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส�วน
ร�วมของทุกคน 

๓. สถานศึกษาจัดให�กลุ�มผู�บริหาร  กลุ�มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ�มผู�เรียนจัดทํา
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเป?าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค@ร�วมกันของแต�ละกลุ�ม 

๔. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�กลุ�มผู�บริหาร กลุ�มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ�มผู�เรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเป?าหมายท่ีกําหนด และมีการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก�
ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เรียนร�วมกันโดยงานกิจกรรมแจ�งนักเรียนนักศึกษากิจกรรม
หน�าเสาธง 

๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรม อัตลักษณ@ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค@
ของกลุ�มผู�บริหาร กลุ�มครูและบุคลากรและกลุ�มผู�เรียน ด�วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส�วน
ร�วมของทุกคน 

๓.สถานศึกษาจัดให�กลุ�มผู�บริหาร  กลุ�มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ�มผู�เรียนจัดทํา
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเป?าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค@ร�วมกันของแต�ละกลุ�ม 

๔. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�กลุ�มผู�บริหาร กลุ�มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ�มผู�เรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเป?าหมายท่ีกําหนด และมีการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. ผู�บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาได�รับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม 
๒.  ผู�บริหาร กลุ�มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ�มผู�เรียนจัดทําโครงการ คุณธรรม 

จริยธรรม และกําหนดเป?าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค@ร�วมกันของแต�ละกลุ�ม 
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเป?าหมายท่ีกําหนด และมีการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
 
 
 



๒๓ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ5าน                                  �  ไม5ผ5าน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๒.๒  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน5วยงานต�นสังกัด 
 ประเด็นการประเมิน 

๑. ผู�อํานวยการสถานศึกษา มีความรู�ความเข�าใจในนโยบายสําคัญท่ีหน�วยงานต�นสังกัด
มอบหมายได�อย�างถูกต�อง 

๒. ผู�อํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให�ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู�เรียนรวมท้ังผู�ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและ
เอกชนได�รู�และเข�าใจในนโยบายท่ีสําคัญท่ีหน�วยงานต�นสังกัดมอบหมายได�เป4นอย�างดี 

๓. ผู�เรียน ร�วมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป?าหมาย และดําเนินงานเพ่ือให�
นโยบายสําคัญของหน�วยงานต�นสังกัดประสบผลสําเร็จตามเป?าหมาย 

๔. ผู�อํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนโครงการ 
กิจกรรม และเป?าหมายท่ีกําหนด 

๕. ผู�อํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป?าหมายและกําหนด
แผนพัฒนาต�อไป 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. ผู�อํานวยการสถานศึกษาเป4นผู�ท่ีมีความรู� ความเข�าใจในนโยบายท่ีสําคัญของหน�วยงานต�น
สังกัดเป4นอย�างดี 

๒. ผู�อํานวยการสถานศึกษา ใช�วิธีการสื่อสารให�ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู�เรียน รวมท้ังผู�ปกครองเข�าใจในนโยบายท่ีสําคัญท่ีหลากหลายเช�น การพูดหน�าเสาธง การประชุมครู 
การใช�สื่อออนไลน@ เป4นต�น 

๓. ผู�อํานวยการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป?าหมายและกําหนดแผนพัฒนาต�อไป 



๒๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผู�อํานวยการสถานศึกษาได�ดําเนินการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ท้ัง ๕ ข�อ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ5าน                                  �  ไม5ผ5าน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
จุดเด5น 
มีการใช�วิธีการติดต�อสื่อสารท่ีหลากหลาย ทําให�การประสานงานเป4นไปอย�างมีประสิทธิภาพ           . 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านบุคลากร 
 ประเด็นการประเมิน 1 
 สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�มีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผู�เรียน
ท้ังหมดตามเกณฑ@มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการ
ส�งเสริมการศึกษาเอกชนว�าด�วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แล�วแต�กรณี 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�มีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผู�เรียน
ท้ังหมดตามเกณฑ@มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๕๗  หรือระเบียบคณะกรรมการ
ส�งเสริมการศึกษาเอกชนว�าด�วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แล�วแต�กรณี  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�มีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผู�เรียนใน
อัตรา ๙๘ อัตรา 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
 



๒๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
 สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�ครูผู�สอนในแต�ละรายวิชาทุกคน เป4นผู�ท่ีจบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป4นผู�ท่ีได�เข�ารับการศึกษาหรือฝuกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธ@กับรายวิชาท่ีสอน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�ครูผู�สอนในแต�ละรายวิชาทุกคน เป4นผู�ท่ีจบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป4นผู�ท่ีได�เข�ารับการศึกษาหรือฝuกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธ@กับรายวิชาท่ีสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�ครูผู�สอนในแต�ละรายวิชาทุกคน เป4นผู�ท่ีจบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป4นผู�ท่ีได�เข�ารับการศึกษาหรือฝuกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธ@กับรายวิชาท่ีสอนในอัตรา ร�อยละ ๑๐๐ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

 สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�ครูไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕ ได�ศึกษา ฝuกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด�านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาท่ีสอน ไม�น�อยกว�า 
๑๐  ชั่วโมงต�อป6 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�ครูไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕ ได�ศึกษา ฝuกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด�านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาท่ีสอน ไม�น�อยกว�า 
๑๐  ชั่วโมงต�อป6 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�ครูไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๕ ได�ศึกษา ฝuกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด�านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาท่ีสอน มากกว�า ๑๐  
ชั่วโมงต�อป6 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ@
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษา
เอกชนว�าด�วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
๒๕๕๑ แล�วแต�กรณี 



๒๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ@

มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษา
เอกชนว�าด�วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
๒๕๕๑ แล�วแต�กรณี จํานวน ๔๘  อัตรา 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย�องความรู� ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน�วยงานหรือองค@กรภายนอก ไม�น�อยกว�า ร�อยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังหมด 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย�องความรู� ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน�วยงานหรือองค@กรภายนอก ไม�น�อยกว�า ร�อยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย�องความรู� ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน�วยงานหรือองค@กรภายนอก ไม�น�อยกว�า ร�อยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังหมดคิดเป4นร�อยละ ๕๑.๔๕ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

ตัวบ5งช้ีท่ี ๒.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านการเงิน 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป6 มีการจัดสรรงบประมาณ เป4นค�าใช�จ�ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต�างๆ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป6 มีการจัดสรรงบประมาณ เป4นค�าใช�จ�ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต�างๆ  

 
 



๒๗ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป6 มีการจัดสรรงบประมาณ เป4นค�าใช�จ�ายของแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมต�างๆ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
 สถานศึกษามีรายจ�ายค�าวัสดุฝuก อุปกรณ@และสื่อสําหรับการเรียนการสอนไม�น�อยกว�า ร�อยละ 
๒๐ ของงบดําเนินการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ�ายค�าวัสดุฝuก อุปกรณ@และสื่อสําหรับการเรียนการสอน ร�อยละ ๒๗.๐๑ 
ของงบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ�ายค�าวัสดุฝuก อุปกรณ@และสื่อสําหรับการเรียนการสอน ร�อยละ ๒๗.๐๑ 
ของงบดําเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 

 
ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษามีรายจ�ายในการส�งเสริม สนับสนุนให�ผู�เรียนใช�ความรู� ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ต�อชุมชน สังคมไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑ ของงบดําเนินการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ�ายในการส�งเสริม สนับสนุนให�ผู�เรียนใช�ความรู� ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ต�อชุมชน สังคมไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑ ของงบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ�ายในการส�งเสริม สนับสนุนให�ผู�เรียนใช�ความรู� ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ต�อชุมชน สังคมร�อยละ ๓.๕๔ ของงบดําเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษามีรายจ�ายในการส�งเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ@ งานสร�างสรรค@ของผู�เรียนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ 
 
 



๒๘ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษามีรายจ�ายในการส�งเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ@ งานสร�างสรรค@ของผู�เรียนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ�ายในการส�งเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ@ งานสร�างสรรค@ของผู�เรียนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษามีรายจ�ายในการส�งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด�านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย@ ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษ@สิ่งแวดล�อม การกีฬาและนันทนาการ การส�งเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ�ายในการส�งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด�านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย@ ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษ@สิ่งแวดล�อม การกีฬาและนันทนาการ การส�งเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ�ายในการส�งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด�านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย@ ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษ@สิ่งแวดล�อม การกีฬาและนันทนาการ การส�งเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 



๒๙ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบ5งช้ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านอาคารสถานท่ี ด�านครุภัณฑ0และด�าน
ฐานข�อมูลสารสนเทศ 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม ภูมิทัศน@ของสถานศึกษาให�สะอาด 
เรียบร�อย สวยงามและปลอดภัย 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม ภูมิทัศน@ของสถานศึกษาให�สะอาดเรียบร�อย 
สวยงามและปลอดภัย 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม ภูมิทัศน@ของสถานศึกษาให�สะอาด 
เรียบร�อย สวยงามและปลอดภัย 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
           สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล การใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝuกงาน 
ศูนย@วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให�มีสภาพท่ีพร�อมใช�งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร�อย สวยงาม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝuกงาน ศูนย@
วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให�มีสภาพท่ีพร�อมใช�งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร�อย สวยงาม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช�อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝuกงาน ศูนย@
วิทยบริการและอ่ืนๆ ให�มีสภาพท่ีพร�อมใช�งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร�อย สวยงาม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

           ประเด็นการประเมิน ๓ 
           สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล ในการจัดหา การใช� การบํารุงรักษาครุภัณฑ@ท่ีเหมาะสม 
เพียงพอและ มีปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 



๓๐ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช� การบํารุงรักษาครุภัณฑ@ท่ีเหมาะสม เพียงพอ

และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช� การบํารุงรักษาครุภัณฑ@ท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน  
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
           สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร@มาใช�ในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลอย�าง
น�อย ๔ ประเภท อย�างเป4นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 (๑) มีระบบป?องกันผู�บุกรุกระบบฐานข�อมูลจากภายในและภายนอก 
 (๒) มีการกําหนดสิทธิการเข�าถึงระบบฐานข�อมูลอย�างชัดเจน 
 (๓) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virusเพ่ือป?องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกข�าย 
 (๔) มีฐานข�อมูล มีการ Update เป4นป=จจุบัน 
 (๕) มีการสํารองฐานข�อมูลอย�างสมํ่าเสมอ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
           สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร@มาใช�ในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลอย�าง
น�อย ๔ ประเภท อย�างเป4นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 (๑) มีระบบป?องกันผู�บุกรุกระบบฐานข�อมูลจากภายในและภายนอก 
 (๒) มีการกําหนดสิทธิการเข�าถึงระบบฐานข�อมูลอย�างชัดเจน 
 (๓) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virusเพ่ือป?องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข�าย 
 (๔) มีฐานข�อมูล มีการ Update เป4นป=จจุบัน 

(๕) มีการสํารองฐานข�อมูลอย�างสมํ่าเสมอ 
 ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร@มาใช�ในการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลอย�าง
น�อย ๔ ประเภท อย�างเป4นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 (๑) มีระบบป?องกันผู�บุกรุกระบบฐานข�อมูลจากภายในและภายนอก 
 (๒) มีการกําหนดสิทธิการเข�าถึงระบบฐานข�อมูลอย�างชัดเจน 
 (๓) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virusเพ่ือป?องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข�าย 
 (๔) มีฐานข�อมูล มีการ Update เป4นป=จจุบัน 

(๕) มีการสํารองฐานข�อมูลอย�างสมํ่าเสมอ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 



๓๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
           สถานศึกษาส�งเสริมให�ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เรียนสามารถใช�ประโยชน@
จากการบริหารจัดการฐานข�อมูลสารสนเทศอย�างมีคุณภาพ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          สถานศึกษาส�งเสริมให�ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เรียนสามารถใช�ประโยชน@
จากการบริหารจัดการฐานข�อมูลสารสนเทศอย�างมีคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริมให�ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เรียนสามารถใช�ประโยชน@
จากการบริหารจัดการฐานข�อมูลสารสนเทศอย�างมีคุณภาพ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)              �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                  �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
จุดเด5น 
มีการจัดอบรมให�ความรู�และคณะครูและผู�บริหาร จํานวน ๒ ครั้ง                                          . 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๒.๖  ระดับคุณภาพในการประสานความร5วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน ๑  

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร�วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร�วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร�วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ในป6การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒๒ แห�ง 

 



๓๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๒  
สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน�วยงานท่ีร�วมมือใน

การจัดการศึกษาด�านระบบทวิภาคี หรือด�านการฝuกประสบการณ@ ทักษะวิชาชีพ หรือด�านการศึกษาดู
งานของผู�เรียน ด�านใดด�านหนึ่งหรือหลายด�าน โดยมีสัดส�วนของความร�วมมือ ๑ แห�งต�อผู�เรียนไม�เกิน 
๔๐ คน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน�วยงานท่ีร�วมมือใน
การจัดการศึกษาด�านระบบทวิภาคี หรือด�านการฝuกประสบการณ@ ทักษะวิชาชีพ หรือด�านการศึกษาดู
งานของผู�เรียน ด�านใดด�านหนึ่งหรือหลายด�าน โดยมีสัดส�วนของความร�วมมือ ๑ แห�งต�อผู�เรียนไม�เกิน 
๔๐ คน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน�วยงานท่ีร�วมมือใน
การจัดการศึกษาด�านระบบทวิภาคี หรือด�านการฝuกประสบการณ@ ทักษะวิชาชีพ หรือด�านการศึกษาดู
งานของผู�เรียน ด�านใดด�านหนึ่งหรือหลายด�าน โดยมีสัดส�วนของความร�วมมือ ๑ แห�งต�อผู�เรียนไม�เกิน 
๔๐ คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓  
สถานศึกษาได�รับความร�วมมือ ช�วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการรับเชิญเป4นครูพิเศษ วิทยากร ร�วมพัฒนาผู�เรียนในทุกสาขา
งานท่ีจัดการเรียนการสอน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได�รับความร�วมมือ ช�วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการรับเชิญเป4นครูพิเศษ วิทยากร ร�วมพัฒนาผู�เรียนในทุกสาขา
งานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได�รับความร�วมมือ ช�วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการรับเชิญเป4นครูพิเศษ วิทยากร ร�วมพัฒนาผู�เรียนในทุกสาขา
งานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 



๓๓ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน ๔  
สถานศึกษาได�รับความร�วมมือ ช�วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการมอบทุนการศึกษาให�แก�ผู�เรียนโดยมีสัดส�วน ๑ ทุนต�อผู�เรียน 
ไม�เกิน ๑๐๐ คน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได�รับความร�วมมือ ช�วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการมอบทุนการศึกษาให�แก�ผู�เรียนโดยมีสัดส�วน ๑ ทุนต�อผู�เรียน 
ไม�เกิน ๑๐๐ คน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได�รับความร�วมมือ ช�วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการมอบทุนการศึกษาให�แก�ผู�เรียนโดยมีสัดส�วน ๑ ทุนต�อผู�เรียน 
ไม�เกิน ๑๐๐ คน 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๕  
สถานศึกษาได�รับความร�วมมือ ช�วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ@ หรือครุภัณฑ@หรือสิ่งอ่ืนๆอย�าง
ใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไม�น�อยกว�า ๕ รายการ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได�รับความร�วมมือ ช�วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ@ หรือครุภัณฑ@หรือสิ่งอ่ืนๆ 
อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไม�น�อยกว�า ๕ 
รายการ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได�รับความร�วมมือ ช�วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ@ หรือครุภัณฑ@หรือสิ่งอ่ืนๆอย�าง
ใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไม�น�อยกว�า ๕ รายการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
 



๓๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
มาตรฐานท่ี ๓ ด�านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปKนสําคัญ 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต�ละระดับ ตามหลักสูตร
และระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว�าด�วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต�ละ
หลักสูตร ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล  ให�ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให�ถูกต�อง ครบถ�วน 
สมบูรณ@ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหม�หรือกลุ�มวิชาเพ่ิมเติมให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต�องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาท่ี
ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ@ ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค�านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค@และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาท่ี
ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ@ ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค�านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค@และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาท่ี
ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ@ ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค�านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค@และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๒ 

 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู� รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 



๓๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู� รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู� รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช�ในการพัฒนาผู�เรียน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช�ในการพัฒนาผู�เรียน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช�ในการพัฒนาผู�เรียน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

          ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพ่ือเป4นข�อมูลในการแก�ไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอนต�อไป 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพ่ือเป4นข�อมูลในการแก�ไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอนต�อไป  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพ่ือเป4นข�อมูลในการแก�ไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอนต�อไป 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
 
 
 



๓๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

          ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนแก�ไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย�างน�อย ๑ รายวิชา ซ่ึงประกอบด�วย การระบุป=ญหา การระบุ
วัตถุประสงค@ วิธีการ ดําเนินการ การเก็บข�อมูล การวิเคราะห@ รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรู�ท่ีได�จาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใช�ประโยชน@ 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนแก�ไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย�างน�อย ๑ รายวิชา ซ่ึงประกอบด�วย การระบุป=ญหา การระบุ
วัตถุประสงค@ วิธีการ ดําเนินการ การเก็บข�อมูล การวิเคราะห@ รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรู�ท่ีได�จาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใช�ประโยชน@ 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ครูทุกคนแก�ไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย�างน�อย ๑ รายวิชา ซ่ึงประกอบด�วย การระบุป=ญหา การระบุ
วัตถุประสงค@ วิธีการ ดําเนินการ การเก็บข�อมูล การวิเคราะห@ รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรู�ท่ีได�จาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใช�ประโยชน@ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
 
จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๓.๒  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ5มวิชา 
 ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให�ครูศึกษา สํารวจข�อมูลความต�องกานในการ 
พัฒนารายวิชาหรือกลุ�มวิชา 



๓๗ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

๒. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให�ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ�มวิชาตาม ข�อ ๑  
จากเอกสารอ�างอิงท่ีเชื่อถือได�หรือพัฒนาร�วมกับสถานประกอบการหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

๓. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลให�ครูจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีพัฒนาให�ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ@ 

๔. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา 
ผลไปปรับปรุงแก�ไขรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีพัฒนา 

๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข�อ ๑-๔ ไม�เกิน ๓  
ป6 ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑.  สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให�ครูศึกษา สํารวจข�อมูลความต�องกานในการ 
พัฒนารายวิชาหรือกลุ�มวิชา 

๒.  สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให�ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ�มวิชาตาม ข�อ ๑  
จากเอกสารอ�างอิงท่ีเชื่อถือได�หรือพัฒนาร�วมกับสถานประกอบการหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

๓.  สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลให�ครูจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีพัฒนาให�ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ@ 

๔.  สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา 
ผลไปปรับปรุงแก�ไขรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีพัฒนา 

๕.  สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข�อ ๑-๔ ไม�เกิน ๓ 
ป6 ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให�ครูศึกษา สํารวจข�อมูลความต�องกานในการ 
พัฒนารายวิชาหรือกลุ�มวิชา 

๒. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให�ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ�มวิชาตาม ข�อ ๑  
จากเอกสารอ�างอิงท่ีเชื่อถือได�หรือพัฒนาร�วมกับสถานประกอบการหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

๓. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลให�ครูจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีพัฒนาให�ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ@ 

๔. สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา 
ผลไปปรับปรุงแก�ไขรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีพัฒนา 

๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข�อ ๑-๔ ไม�เกิน ๓  
ป6 ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 



๓๘ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม�น�อยกว�า ร�อยละ ๒๐  ของจํานวนผู�เรียนท้ังหมด 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม�น�อยกว�า ร�อยละ ๒๐  ของจํานวนผู�เรียนท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม�น�อยกว�า ร�อยละ ๑๙.๗๑  ของจํานวนผู�เรียนท้ังหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
ประเด็นการประเมิน ๒ 

 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ผู�เรียนได�ฝuกประสบการณ@ทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หน�วยงานท่ีสอดคล�องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศผู�เรียนอย�างน�อย ๑ ครั้ง 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ผู�เรียนได�ฝuกประสบการณ@ทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หน�วยงานท่ีสอดคล�องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศผู�เรียนอย�างน�อย ๑ ครั้ง  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ผู�เรียนได�ฝuกประสบการณ@ทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หน�วยงานท่ีสอดคล�องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศผู�เรียนอย�างน�อย ๑ ครั้ง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
 
 



๓๙ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ผู�เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล�องกับสาขางานท่ีเรียนเป4นรายบุคคลหรือเป4นกลุ�มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึน
สามารถนําไปใช�ประโยชน@ได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการท้ังหมด 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ผู�เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล�องกับสาขางานท่ีเรียนเป4นรายบุคคลหรือเป4นกลุ�มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึน
สามารถนําไปใช�ประโยชน@ได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให�ผู�เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล�องกับสาขางานท่ีเรียนเป4นรายบุคคลหรือเป4นกลุ�มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึน
สามารถนําไปใช�ประโยชน@ได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๔ 

 สถานศึกษาจัดให�ผู�เรียนได�รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ@และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ@
การประเมินครบถ�วน สมบูรณ@จากการเข�ารับการประเมินครั้งแรกไม�น�อยกว�า ร�อยละ ๘๐ ของจํานวน
ผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาจัดให�ผู�เรียนได�รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ@และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ@
การประเมินครบถ�วน สมบูรณ@จากการเข�ารับการประเมินครั้งแรกไม�น�อยกว�า ร�อยละ ๘๐ ของจํานวน
ผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาจัดให�ผู�เรียนได�รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ@และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ@
การประเมินครบถ�วน สมบูรณ@จากการเข�ารับการประเมินครั้งแรกไม�น�อยกว�า ร�อยละ ๘๐ ของจํานวน
ผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
 
 
 



๔๐ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ให�ผู�เรียนได�รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย�อง
ความรู� ความสามารถ จริยธรรม จากบุคคลหรือหน�วยงาน ภายนอกหรือองค@กรภายนอกไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ ๕ ของจํานวนผู�เรียนท้ังหมด 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ให�ผู�เรียนได�รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย�อง
ความรู� ความสามารถ จริยธรรม จากบุคคลหรือหน�วยงาน ภายนอกหรือองค@กรภายนอกไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ ๕ ของจํานวนผู�เรียนท้ังหมด 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ให�ผู�เรียนได�รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย�อง
ความรู� ความสามารถ จริยธรรม จากบุคคลหรือหน�วยงาน ภายนอกหรือองค@กรภายนอกไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ ๕ ของจํานวนผู�เรียนท้ังหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๓.๔  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ประเด็นการประเมิน ๑ 
 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย@ 
ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมไม�น�อยกว�า ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ๑ 
กิจกรรม 
 



๔๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย@ 

ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมไม�น�อยกว�า ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ๑ 
กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาให�มีการจัดกิจกรรมด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย@ ส�งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
มากกว�า ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ๑ กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๒ 

 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการอนุรักษ@สิ่งแวดล�อมไม�น�อยกว�า ๕ 
กิจกรรมและกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ๑ กิจกรรม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการอนุรักษ@สิ่งแวดล�อมไม�น�อยกว�า ๕ 
กิจกรรมและกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ๑ กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการอนุรักษ@สิ่งแวดล�อมมากกว�า ๕ 
กิจกรรมและกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ๑ กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๓ 

 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการกีฬาและนันทนาการไม�น�อยกว�า ๕ 
กิจกรรม และกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ๑  กิจกรรม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการกีฬาและนันทนาการไม�น�อยกว�า ๕ 
กิจกรรม และกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ๑  กิจกรรม  
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการกีฬาและนันทนาการมากกว�า  ๕ 
กิจกรรม และกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า ๑  กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 



๔๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการส�งเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม�น�อยกว�า ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�
น�อยกว�า  ๑  กิจกรรม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการส�งเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม�น�อยกว�า ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�
น�อยกว�า  ๑  กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�มีการจัดกิจกรรมด�านการส�งเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว�า ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อย
กว�า  ๑  กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
ประเด็นการประเมิน ๕ 

 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�ผู�เรียนใช�ความรู� ความสามารถ ทํางานโดยใช�กระบวนการ
กลุ�มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ต�อชุมชน สังคม ไม�น�อยกว�า ๕ กิจกรรมและ
กํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า  ๑  กิจกรรม 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�ผู�เรียนใช�ความรู� ความสามารถ ทํางานโดยใช�กระบวนการ
กลุ�มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ต�อชุมชน สังคม ไม�น�อยกว�า ๕ กิจกรรมและ
กํากับดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า  ๑  กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนให�ผู�เรียนใช�ความรู� ความสามารถ ทํางานโดยใช�กระบวนการ
กลุ�มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ต�อชุมชน สังคมมากกว�า ๕ กิจกรรมและกํากับ
ดูแลให�ผู�เรียนแต�ละคนเข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า  ๑  กิจกรรม 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
 
 



๔๓ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
มาตรฐานท่ี ๔  ด�านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให�มีระบบการประเมินคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด�วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 
 ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส�วนร�วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒. สถานศึกษาได�ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. สถานศึกษาได�จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให�มีการประเมิน 

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษาได�จัดทํารายงานประจําป6ท่ีเป4นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๕. สถานศึกษาได�จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่องจากผลการประเมิน 

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑.  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัด 

การศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส�วนร�วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒.  สถานศึกษาได�ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.  สถานศึกษาได�จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให�มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๔.  สถานศึกษาได�จัดทํารายงานประจําป6ท่ีเป4นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
          ๕.  สถานศึกษาได�จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 



๔๔ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑.  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัด 

การศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส�วนร�วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒.  สถานศึกษาได�ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.  สถานศึกษาได�จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให�มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๔.  สถานศึกษาได�จัดทํารายงานประจําป6ท่ีเป4นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
          ๕.  สถานศึกษาได�จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
ตัวบ5งช้ีท่ี ๔.๒ ร�อยละของจํานวนตัวบ5งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ5งช้ีท้ังหมดท่ีมีการ
ประเมิน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. ……………………………………………-……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ๓  …..………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  



๔๕ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. …………………………………………………-………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
� ผ�าน � ไม�ผ�าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งช้ี 
� ดีมาก (๕ คะแนน)                 �  ดี (๔ คะแนน) 
� พอใช� (๓ คะแนน)                 �  ต�องปรับปรุง (๒ คะแนน) 
� ต�องปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน) 
จุดเด5น 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
ข�อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
……………………………………………………………-………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

ตัวบ0งช้ี 
ข�อมูลย�อนหลัง 

ป> 2557 
(ป>การศึกษา) 

 
เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

/ไม
0พัฒ

นา
 

ป> 2558 
(ป>การศึกษา) 

ป> 2559 
(ป>การศึกษา) 

ตัวบ<งช้ีท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจท่ีมีต<อ
คุณภาพของผู	สําเร็จการศึกษา 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก 

ตัวบ<งช้ีท่ี ๑.๒ ร	อยละของผู	สาํเร็จการศึกษา
เทียบกับจํานวนผู	เข	าเรยีน 

- 
 

- 
 

4.27  
ดี  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณภาพ 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
ตามนโยบายสาํคัญของหน<วยงานต	นสังกัด 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด	านบุคลากร 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

ตัวบ<งชีท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด	านการเงิน 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด	านอาคาร สถานท่ี ด	านครุภัณฑE และ
ด	านฐานข	อมูลสารสนเทศ 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร<วมมือเพ่ือการบรหิารจัดการ 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรยีน
การสอนรายวิชา 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ<มวิชา 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา 

- 
 

- 
 

4  
ดี  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

ตัวบ<งช้ีท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

- 
 

- 
 

5  
ดีมาก  

 
 
 
 
 



๔๗ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 

ตอนท่ี ๕ 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ0งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค0าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑   
     ตัวบ<งชี้ท่ี ๑.๑ 5 ดีมาก 
     ตัวบ<งชี้ท่ี ๑.๒ 4.27 ดี 
มาตรฐานท่ี ๒   
     ตัวบ<งชี้ท่ี ๒.๑ 5 ดีมาก 

     ตัวบ<งชี้ท่ี ๒.๒ 5 ดีมาก 

     ตัวบ<งชี้ท่ี ๒.๓ 5 ดีมาก 

     ตัวบ<งชี้ท่ี ๒.๔ 5 ดีมาก 

     ตัวบ<งชี้ท่ี ๒.๕ 5 ดีมาก 

     ตัวบ<งชี้ท่ี ๒.๖ 5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓   
      ตัวบ<งชี้ท่ี ๓.๑ 5 ดีมาก 

      ตัวบ<งชี้ท่ี ๓.๒  5 ดีมาก 

      ตัวบ<งชี้ท่ี ๓.๓  4 ดี 
      ตัวบ<งชี้ท่ี ๓.๔ 5 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๔   
      ตัวบ<งชี้ท่ี ๔.๑  5 ดีมาก 
      ตัวบ<งชี้ท่ี ๔.๒ 5 ดีมาก 
 
 ๕.๑.๑  ตัวบ�งชี้ท่ีอยู�ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จํานวน.........๑๒.........ตัวบ�งชี ้
 ๕.๑.๒  ตัวบ�งชี้ท่ีอยู�ในระดับคุณภาพ  “ดี”                      จํานวน...........๒.........ตัวบ�งชี้ 
 ๕.๑.๓  จํานวนตัวบ�งชี้ท่ีอยู�ในระดับคุณภาพ “พอใช�” จํานวน............-..........ตัวบ�งชี ้
 ๕.๑.๔  จํานวนตัวบ�งชี้ท่ีอยู�ในระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” จํานวน............-..........ตัวบ�งชี ้
 ๕.๑.๕  ตัวบ�งชี้ท่ีอยู�ในระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุงเร�งด�วน” จํานวน............-..........ตัวบ�งชี้ 
 
 
 
 



๔๘ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

๕.๒  สรุปจุดเด5น จุดท่ีควรพัฒนา ข�อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
๕.๒.๑  จุดเด5น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย�างเป4นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา ท่ีส�งผลให�บรรลุผลตามเป?าหมายท่ีกําหนด) 

-  เป4นสถานศึกษาขนาดใหญ� ท่ีมีระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบสนับสนุนท่ีดี 
สามารถรับนโยบายจากหน�วยงานต�นสังกัดนํามาปฏิบัติให�เป4นรูปธรรมได�เป4นอย�างดี 
๕.๒.๒  จุดท่ีควรพัฒนา(การปฏิบัติของสถานศึกษาไม�เป4นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา) 

-  การจัดเก็บข�อมูลตามเกณฑ@ตัวบ�งชี้ตามมาตรฐานใหม�ยังไม�เป4นระบบเท�าท่ีควร 
๕.๒.๓  ข�อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา(การดําเนินงานเพ่ือแก�ไขป=ญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

-  ควรสนับสนุนการศึกษาทวิภาคี ในระดับ ปวช. และ ปวส. ให�ได�ตามเกณฑ@มาตรฐาน 
๕.๒.๔แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
          (เพ่ือให�การพัฒนาการจัดการศึกษาเป4นไปอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป?าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนด
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีต�องพัฒนาเสริมจุดเด�นให�ดียิ่งข้ึน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
(คณะกรรมการตามคําสั่งของสถานศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


