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ก

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาไวในมาตรา ๔๘ หมวด ๖ ที่วาดวยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได
บัญญัติไววา ใหหนวยงานการศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกั น คุ ณภาพภายใน เป4 นสวนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ กษา ที่ ต องดํ า เนิ น การอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา รายงานประจําป6เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เป7ดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญนี้ จึงไดทําการ
ประเมินคุณภาพภายใน และนําเสนอผลการประเมิน ใหหนวยงานตนสังกัด สมศ. และสังคมรับทราบ
โดยไดทําการประเมินครั้งแรกในป6การศึกษา ๒๕๔๕ และประเมินตอเนื่องจนถึงป=จจุบัน การประเมิน
ครั้งนี้เป4นการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ ๑๕ เพื่อใหเกิดมีความตอเนื่องในดานการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับเป?าหมาย และวิสัยทัศน@
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการโดยยึดหลั ก
ความเที่ยงตรง แมนยํา เป4นธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพจริง สามารถตรวจสอบได
ทุกตัวบงชี้ มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกฝBาย มีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายในทุกๆ ครั้ง จึง
สงผลใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงรายตอไปรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป4นการสรุปการปฏิบัติงานทุกๆ มิติ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย ในป6การศึกษา ๒๕๕๙ซึ่งป6การศึกษานี้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใชมาตรฐานประกั น คุ ณภาพภายในจํ า นวน ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัว บงชี้ ที่ป ระกาศใชเมื่ อป6 พ.ศ.
๒๕๕๙โดยวิทยาลัยฯ ไดใชเครื่องมือในการประเมินอยางหลากหลาย และผลสรุปที่ได ยังคงแสดงให
เห็นถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่ยังคงรักษาระดับมาตรฐานที่ ดี
เชนเดิม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
ตอนที่ ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ตอนที่ ๒ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๒.๒ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ การดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑ ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ ๔ การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป7นสําคัญ
๔.๔ มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตอนที่ ๕ สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๕.๒ สรุปจุดเด<น จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ตอนที่ ๖ ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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ก
ข
1
2
2
3
10
17
17
18
19
19
21
34
43
47
47
48
50

๑

ตอนที่ ๑
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
ตัวบ0งชี้
มาตรฐานที่
๑
๒
๓
๔
รวม

๑

๒

๕.๐๐
๕.๐๐
5.00
๕.๐๐

๔.๒๗
๕.๐๐
5.00
-

๓
๕.๐๐
4.00

๔
5.00
๕.๐๐

๕
๕.๐๐

๖
5.00

รวม

เฉลี่ย

9.27
30.0
19.0
5.00

4.63
5.00
4.75
5.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑ ระดับตัวบงชี้
๑.๑ ระดับตัวบงชี้
๑.๑.๑ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จํานวน....๑๑...ตัวบงชี้
๑.๑.๒ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
จํานวน.....๒....ตัวบงชี้
๑.๑.๓ จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
จํานวน.....-......ตัวบงชี้
๑.๑.๔ จํานวนตัวบงชี้อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
จํานวน.....-......ตัวบงชี้
๑.๑.๕ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”
จํานวน.....-......ตัวบงชี้
๑.๒ จุดเดน
- เป4นสถานศึกษาขนาดใหญ ที่มีระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบสนับสนุนที่ดี
สามารถรับนโยบายจากหนวยงานตนสังกัดนํามาปฏิบัติใหเป4นรูปธรรมไดเป4นอยางดี
๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา
- การจัดเก็บขอมูลตามเกณฑ@ตัวบงชี้ตามมาตรฐานใหมยังไมเป4นระบบเทาที่ควร
๑.๔ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
- ควรสนับสนุนการศึกษาทวิภาคี ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใหไดตามเกณฑ@มาตรฐาน
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๒

ตอนที่ ๒
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๒.๑ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา..วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย...
ที่ตั้ง ณ สถานที่ป=จจุบัน เลขที่ ๖๗๐ ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท@ ๐๕๓-๗๑๓๐๓๖ โทรสาร ๐๕๓-๗๑๑๕๖๑
Website…www.cvc.ac.th
E-mail..cvc_ac@cvc.ac.th
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน คือ ประเทศ
สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่รวม ๗.๒๙ลานไร มีประชากร ๑.๒๑ลาน
คนซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ@ ประเพณี และวัฒนธรรม มีเอกลักษณ@โดดเดนและมีฐานเศรษฐกิจที่
หลากหลาย โดยมีมูลคาการผลิตรวม ๓๕,๑๙๐ลานบาทประชากร มีรายไดเฉลี่ย ๓๑,๔๔๘บาทตอคนตอป6
เป4นลําดับที่ ๑๔ของภาคเหนือและลําดับที่ ๕๖ของประเทศ รายไดหลักของจังหวัด คือ ภาคการเกษตร
รอยละ ๒๓.๗๔รองลงมา คือ การคาปลีกคาสง รอยละ ๒๓.๓๐และการบริการดานอสังหาริมทรัพย@ รอย
ละ๖.๖๓ตามลําดับ เป4นพื้ นที่การพัฒนาตามแนวเหนื อ-ใต (North-South Economic Corridor)
เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต ภายใตโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศ GMS และโครงการ
ความรวมมือ ACMECS และเป4นพื้นที่เป?าหมายในการพัฒนาเป4นเขตเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของ
รัฐบาล
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๓

๒.๒ขอมูลป-จจุบันของสถานศึกษา
๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

นางนงลักษณ0 สวัสดิ์อารี
รองผูอํานวยการฝBายบริหาร
ทรัพยากร
นางกนกวรรณ มูลมณี
หัวหนางานบริหารงาน
ทั่วไป
นางสาวสุปรียา สันอุดร
หัวหนางานบุคลากร
นางนลินทิพย0 วรานนท0
หัวหนางานการเงิน
นางฐาปนี กูลพิมาย
หัวหนางานบัญชี
นายอุดม ผาคําสระศรี
หัวหนางานพัสดุ
นายกมล สาริกานนท0
หัวหนางานอาคารสถานที่
นางสาวนันทภรณ0 ธิวงศ0เวียง
หัวหนางานทะเบียน
นายเฉลิมชัย ภู5จีนาพันธ0
หัวหนางานประชาสัมพันธ@

นายปริวิชญ0 ไชยประเสริฐ
ผูอํานวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นายพงศกร ชัยวุฒิ
รองผูอํานวยการฝBาย
แผนงาน และความ
รวมมือ

นายสุภเวช โชติญาณวงษ0
รองผูอํานวยการฝBายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางเยาวเรศ เวียงคํา
หัวหนางานวางแผน
และงบประมาณ
นางสาวนุชจรี แกวเพียร
หัวหนางานศูนย@ขอมูล
สารสนเทศ
นายสวัสดิ์ จอมพูน
หัวหนางานความรวมมือ
นางสุพัตรา พรหมพิชัย
หัวหนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ@
นางยุวดี กันทะ
หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นางสาวพิศมัย ต8ะวิโล
หัวหนางานสงเสริม
ผลิตผล การคาและ
ประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

นายศรากร บุญปถัมภ0
รองผูอํานวยการฝBายวิชาการ

นางกิตติ์ชญาห0 เมืองอินทร0
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

นางเณรี ช5างหล5อ
หัวหนาแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ@

นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์
หัวหนาแผนกวิชาคหกรรม

นางเจษฎา วงศ0ใหญ5
หัวหนางานครูที่ปรึกษา

นางสาวภคพร ไพบูลย0
หัวหนาแผนกวิชาผา
และเครื่องแตงกาย

นางอนงค0นาถ ป-ญญารัตน0
หัวหนาแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

นางสาวกรองแกว ชิดไธสง
หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเทพิน มัธยมจันทร0
หัวหนาแผนกวิชาเลขานุการ

นายธนิต หมื่นวิชิต
หัวหนางานปกครอง
นางปรารถนา เชียงส5ง
หัวหนางานแนะแนว
อาชีพ และการจัดหา
งาน
นางสาวกุหลาบ เจริญศักดิ์
หัวหนางานสวัสดิ์การนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
หัวหนางานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน

นางสุวนา เชี่ยววานิช
หัวหนาแผนกวิชาการตลาด

นางพจนา นพรัตน0
หัวหนาแผนกวิช
าการจัดการโลจิสติกส@

นายธวัชชัย สาเกตุ
หัวหนาแผนกวิชา
คอมพิวเตอร@ธุรกิจ

นายธวัชชัย สาเกตุ
หัวหนาแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกมล สาริกานนท0
หัวหนาแผนกวิชาวิจิตรศิลปr
และจิตรกรรม

นางพรรัตน0 ขําอุไร
หัวหนาแผนกวิชาการ
ออกแบบ

นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร0คํา
หัวหนาแผนกวิชา
เทคโนโลยีศลิ ปกรรม

นางพิมพ0ณดา นนประสาท
หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม

นายพีระพงษ0 ดวงสนิท
หัวหนาแผนกวิชาการทองเที่ยว

นางเสาวคนธ0 อาทนิตย0
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการ

นางวิภา รัตนมาลานุกูล
หัวหนางานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป>
หัวหนางานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

นางนัยรัตน0 กลาวิเศษ
หัวหนางานวิทยาบริหาร
และหองสมุด
นายสุริยา ต8ะศรีเรือน
หัวหนางานสื่อการเรียน
การสอน

นางฤทัยชนก ไผ5ผาด
หัวหนางานอาชีว
ศึกษาบัณฑิต
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๔

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ชื่อ-สกุล
นายปริวิชญ@ ไชยประเสริฐ
นางนงลักษณ@ สวัสดิ์อารี
นายพงศกร ชัยวุฒิ
นายสุภเวช โชติญาณวงษ@
นายศรากรบุญปถัมภ@
นายเฉลิมชัย ภูจีนาพันธ@
นางเยาวเรศ เวียงคํา
นายกิตติ์ชญาห@ เมืองอินทร@
นางสาวปนัดดา พึ่งศิลปr
นายสวัสดิ์ จอมพูน
นายกมล สาริกานนท@
นางสาวเทพิน มัธยมจันทร@
นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
นายอุดม ผาคําสระศรี
นายธวัชชัย สาเกตุ
นางวชิราภรณ@ โลหะชาละ
นางนัยรัตน@ กลาวิเศษ
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๕

ครูพิเศษ

มี

ไม0มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากว0าปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา

ครูประจํา

๒.๒.๓ จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ใบ
สถานภาพ ประกอบ
วิชาชีพ
แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขา จํานวน
(คน)
งาน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธE
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
แผนกวิชาผาและเครื่อง
แต<งกาย
แผนกวิชาวิจิตรศิลปH
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกสE
แผนกวิชาการเลขานุการ

20
4
11

15
3
4

5
1
7

17
4
9

3
0
2

1
0
0

4
1
2

15
3
9

0
0
0

5

4

1

4

1

0

0

5

0

4
3
4

1
2
1

3
1
3

4
3
2

0
0
2

0
0
0

2
0
1

2
3
3

0
0
0

11
8
2
5

8
5
1
5

3
3
1
0

8
7
1
5

3
1
1
0

1
0
0
0

5
5
1
2

5
3
1
3

0
0
0
0

แผนกวิชาคอมพิวเตอรEธุรกิจ
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนกวิชาการท<องเที่ยว
แผนกวิชาการโรงแรม

9
2

5
2

4
0

7
2

2
0

0
0

3
1

6
1

0
0

8
4

7
2

1
2

7
2

1
2

0
0

6
1

2
3

0
0
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๖

๒.๒.๔ จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว

ฝ<ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธE
ฝ<ายแผนงานและความร0วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนยEขอมูลสารสนเทศ
งานความร<วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐE
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส<งเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
ฝ<ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

จํานวน
(คน)

พนักงานราชการ

ฝ<าย/แผนกวิชา/งาน

ขาราชการ

สถานภาพ

4
2
2
2
11
24
7
6

2
1
1
1
3
4
1
2

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
3
4
0
1

2
1
1
1
5
16
6
2

4
6
6
10
13
11

2
2
3
8
9
6

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

2
4
3
2
4
4

45
5
10
6
7
7

6
3
7
1
3
3

4
0
0
1
1
2

0
0
0
0
0
0

35
2
3
4
3
2
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๗

ลูกจางชั่วคราว

15
10
5
5
6
3
7

14
4
2
2
2
1
4

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
6
2
3
2
2
3

ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ
สาขางานวิจิตรศิลปH
สาขางานการออกแบบ
สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ

159
69
30
67
23
26
33
19

143
67
38
72
13
17
28
14

120
28
12
92
15
12
16
22
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ทวิภาคี

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

๒.๒.๕ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป6
(ป6ที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของป6การศึกษาที่รายงาน)
ชั้นป>
1
2
3
ระดับ/สาขางาน

เทียบโอน

ลูกจางประจํา

ฝ<ายวิชาการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธEและแผนกวิชาชีพ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

จํานวน
(คน)

พนักงานราชการ

ฝ<าย/แผนกวิชา/งาน

ขาราชการ

สถานภาพ

รวม

422
164
87
231
51
55
77
55

๘

สาขาอาหารและโภชนาการ
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการท<องเที่ยว
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ระดับปวส.
สาขาการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ
สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก
สาขางานการจัดการโลจิสติกสE
สาขางานวิจิตรศิลปH
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการท<องเที่ยว
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

132
21
69
73
28
749

116
7
49
54
0
618

150
26
25
43

116
34
24
30

21

10

0
36

26

12
14
7
70 29
10
27 14
31
14
429 100

22
21
10
74 6
10
18 19
22
13
394 61
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เทียบโอน

ปกติ
95
0
21
79
0
519

ทวิภาคี

3
เทียบโอน

ปกติ

เทียบโอน

ปกติ

ระดับ/สาขางาน

ทวิภาคี

1

ทวิภาคี

ชั้นป>
2

รวม

343
28
139
206
28
1886
266
81
49
73
10
62
34
35
17
179
20
78
53
27
984

๙

๒.๒.๖ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป6 (ทวิศึกษา)
ชั้นป>
ระดับ/สาขางาน
1
2
ระดับ ปวช.
สาขางานอาหารและโภชนาการ
7
สาขางานการท<องเที่ยว
12
รวม
19

3

๒.๒.๗ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(๑) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
จํานวน
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
เทียบโอน
ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี
98
สาขางานการตลาด
19
สาขางานการเลขานุการ
19
สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ
57
สาขางานวิจิตรศิลปH
8
สาขางานการออกแบบ
7
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
13
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ
22
สาขางานอาหารและโภชนาการ
75
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
10
สาขางานการโรงแรม
39
สาขางานการท<องเที่ยว
39
รวม
406
ระดับ ปวส.
สาขางานการบัญชี
107
สาขางานการตลาด
33
14
สาขางานการเลขานุการ
23
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รวม
7
12
19

รวม
98
19
19
57
8
7
13
22
75
10
39
39
406
107
47
23

๑๐

ระดับ/สาขางาน
สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ
สาขางานการจัดการโลจิสติกสE
สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก
สาขางานวิจิตรศิลปH
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรรม
สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการท<องเที่ยว
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ปกติ
26

จํานวน
ทวิภาคี

เทียบโอน

25
9
20
15
8
62
9
17
19
13
352

5
19
63

รวม
26
25
9
20
15
8
67
9
36
19
13
424

(๒) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)
………...ไมมีผูสําเร็จการศึกษาในป6การศึกษานี้............
๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๒.๓.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป4นที่ยอมรับของสังคมในรอบป6การศึกษา)
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
สถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
๑.
รางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทาน การประกวด วิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตระการกรองรอยชอดอกไมแบบประณีตศิลปr
๒.
รางวั ล สงเสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การประกวด วิ จิ ต ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตระการกรองรอยชอดอกไมแบบประณีตศิลปr
๓.
รางวัลเขารวมแสดงกิจกรรมเวทีกลางในงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
“ตลาดอาชีวะ”
๒.๓.๒ รางวัลและผลงานของผูบริหาร (ซึ่งเป4นที่ยอมรับของสังคมในรอบป6การศึกษา)
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
ผูที่ไดรับรางวัล
๑.
รางวัล ผูปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลกิจกรรมสงเสริม นายปริวิชญ@ ไชยประเสริฐ
การออมทรัพย@ “โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสิน”
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๑๑

๒.๓.๓ รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป4นที่ยอมรับของสังคมใน
รอบป6การศึกษา)
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
ผูที่ไดรับรางวัล
๑.
รางวั ล สงเสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม การประกวด “วิ จิ ต ร ๑. นายกฤษฎา มาตัน
ตระการกรองรอยตนเที ย น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๔ ๒. นายเสกสรร ปงรังสี
พรรษา มหาราชินีศรีแผนดิน”
๓. นายณัฐวุฒิ์วรรณชัย
๒.
รางวัลชนะเลิศระดับประชาชน “การแขงขันประกวด นายสุรชิต ทะยะธง
วาดภาพงาน “งานเชียงรายดอกไมงาม”ครั้งที่ ๑๓
๓.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสรางสรรค@ นางแววตา ภูวพิทยานนท@
สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช
๔.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสรางสรรค@ นางแววตา ภูวพิทยานนท@
สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช“เสื่อสวนตัว”
๕.
รางวัลผูฝuกสอนการแขงขันกีฬาวอลเลย@บอลชาย ระดับ ๑. นายพีระพงษ@ ดวงสนิท
ภาคเหนือ
๒. นายศุภศานต@ รักสกุล
๖.
รางวัลครูคุมทีมชนะเลิศ การแขงขัน งานเย็บรอย คอย นายกฤษฎา มาตัน
จีบ ประดิษฐ@งานใบตอง ระดับชาติครั้งที่ ๗
๗.
รางวัลครูผูควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการ นางสาวภคพร ไพบูลย@
China World Fashion Design Contest
๘.
รางวัลครูผูควบคุ มทีมชมเชย การแขงขันตอบป= ญหา นางยุวดี กันทะ
ดานการบัญชีสําหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
๙.
รางวั ล ครู ผู ควบคุ ม ที ม ชนะเลิ ศ การแขงทั ก ษะการ นางกุลวรรณ@ รื่นรวย
ประยุกต@ดอกไมในทองถิ่น ระดับ ปวช.
๑๐. รางวั ล ครู ผู ควบคุ ม ที ม ชนะเลิ ศ การแขงทั ก ษะ การ นายธวัชชัย สาเกตุ
ออกแบบ Web page
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๑๒

ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
๑๑. รางวั ลครูผู ควบคุมทีมรองชนะเลิศอัน ดับ ๑ การแขง
ทักษะการประกอบอาหารไทยเป4นชุด
๑๒. รางวั ลครูผู ควบคุมทีมรองชนะเลิศอัน ดับ ๑ การแขง
ทั ก ษะการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส@ แ ละโซอุ ป ทาน (แบบ
สถานการณ@เบียร@เกมส@)
๑๓. รางวั ล ผู ควบคุ ม ที ม รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ การแขง
ทักษะการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม
๑๔. รางวัลผูควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแขงขัน
จัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับปวช.
๑๕. รางวัลผูควบคุมทีมรองชนะเลิศการแชงขันจัดทําและ
นําเที่ยว ระดับ ปวส.
๑๖. รางวัลผูควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขัน
การประยุกต@งานดอกไมแบบไทย ระดับ ปวส.
๑๗. รางวัลผูควบคุมทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขัน
วาดภาพคนเหมือน ระดับ ปวช.
๑๘. รางวัลครูผูควบคุมทีม ชนะเลิศ การแขงขันสุนทรพจน@
ภาษาจีน ระดับภาคเหนือ
๑๙. รางวั ล ครู ผู ควบคุ ม ที ม รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ การ
แขงขั น การพู ด สาธารณะเป4 น ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ
ภาคเหนือ
๒๐. ครู ผู ค ว บคุ ม ที ม ช นะเ ลิ ศ ก ารจั ด นิ ท รร ศกา ร
คณะกรรมการดําเนินงานองค@การนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค
๒๑. ครู ผู ควบคุ ม ที ม รางวั ล ที่ ๓ การแขงขั น ตอบป= ญ หา
ธ ร ร ม ะ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนาครั้ งที่ ๖ จั ดโดยมหาวิ ทยาลั ยแมฟ? า
หลวง

ผูที่ไดรับรางวัล
น.ส.ป7ยะมาศ สั่งสอน
นางสาวเครือฟ?า อุทธิยา
นางพิมพ@ณดา นนประสาท
นางฤทัยชนก ไผผาด
นางเสาวคนธ@ อาทนิตย@
น.ส.นงคราญ สมบัติหลาย
นายพงษ@พิสิฐ ขันจันทร@แสง
Miss XueYuwei
นางสมศรี แสงศรีจันทร@
๑. นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ
๒. นายอนุพล บุญศรี
๓. น.ส.ศิริพันธ@ วงค@คําลือ
นางมนทิรา สุวรรณไตรย@
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๑๓

๒.๓.๔ รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซึ่งเป4นที่ยอมรับของสังคมในรอบป6การศึกษา)
ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
ผูที่ไดรับรางวัล
๑.
รางวั ล รองชนะเลิ ศอั นดั บ ๒ โครงการ “จิ นตนาการ นายนิรันดร ลังกาแกวเจริญ
สืบสาน วรรณกรรมไทย กับ อินทัช ป6ที่ ๑๐”
๒.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (วอลเลย@บอลชาย)
๑. นายเอกราช มณีวรรณ@
การแขงขันอาชีวะเกมส@ระดับชาติครั้งที่ ๑๑
๒. นายธนวัฒน@ สุริยะ
สงขลาเกมส@
๓. นายอดินันท@ สิทธิแกว
๔. นายชนัญธิดา จันโอทาน
๕. นายกิตติทัต เขื่อนหาว
๖. นายนิวัฒน@ ผัดทะนา
๓.
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ (บาสเก็ตบอลชาย)
นายวุฒิ จะสี
การแขงขันอาชีวะเกมส@ระดับชาติครั้งที่ ๑๑
สงขลาเกมส@
๔.
ร า ง วั ล ที่ ๓ ก า ร แ ข ง ขั น ต อ บ ป= ญ ห า ธ ร ร ม ะ นายณภัทร ชีวินรัตนโรจน@
ระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา
ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยแมฟ?าหลวง
๕.
ราง วั ล ช มเช ย การ แขง ขั น ต อบ ป= ญ ห าธ ร รม ะ นางสาวเกศรินทร@ เครือศรี
ระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา
ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยแมฟ?าหลวง
๖.
รางวัลเยาวชนดีเดน สาขาการศึกษาและวิชาการ
นายอาหลอง มาเยอะ
๗.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสรางสรรค@ ๑. น.ส.ลิดาภา ป=นบุญ
สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช
๒. น.ส.บัวบาน มาเยอะ
๓. น.ส.อารียา แซลี
๘.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสรางสรรค@ ๑. นายภควัต ลือชัย
สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช“เสื่อสวนตัว”
๒. น.ส.บูแผว โหวยแมะ
๓. น.ส.น้ําฝน พมา
๙.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสรางสรรค@ ๑. น.ส.วลิดาภา ป=นบุญ
สิ่งประดิษฐ@จากวัสดุเหลือใช“2 in 1”
๒. น.ส.บัวบาน มาเยอะ
๓. น.ส.อารียา แซลี
๑๐. รางวัลดีเดน การอบรมการเขียนและการถายภาพใน น.ส.สุข ชัยวงค@
หัวขอ “เหนือ ฝ=น ลานแรงบันดาลใจ”
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๑๔

ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
๑๑. รางวัลที่ ๑ การประกวดกิจกรรม “ของดีมีโชว@”
โครงการสิงห@สรางคาย คายสรางคน
๑๒. รางวัลที่ ๒ การประกวดกิจกรรม“ครัวคนคาย”
โครงการสิงห@สรางคาย คายสรางคน
๑๓. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ภาษาอังกฤษ การ
ทดสอบทักษะการใชภาษาในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา
๑๔. รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง ภาษาจี น การ
ทดสอบทักษะการใชภาษาในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา
๑๕. รางวัลชนะเลิศ การประกวด “วิจิตรการกรองรอยชอ
ดอกไมแบบประณีตศิลปr”

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแขงขันกีฬา
เทควันโด “CERTIFICATE Of Award” ณ ประเทศ
เกาหลีใต
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
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
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ “การแขงขั น China
World Fashion Design Contest ๒๐๑๖
รางวัล ชมเชย “การแขงขั นตอบป= ญหาดานการบัญ ชี
สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช.” ครั้งที่ ๘
รางวัล ชมเชย “การแขงขั นตอบป= ญหาดานการบัญ ชี
สําหรับนักศึกษาระดับ ปวส.” ครั้งที่ ๘

ผูที่ไดรับรางวัล
๑. นายพลยุทธ เกิดคํา
๒. นายชยุต ทาวโยธา
๑. น.ส.ชอผกา อึ้ง
๒. น.ส.พัทร@ธีรา ป7งสมปาน
นายศักดา มาเยอะ
น.ส.รุจิรา แซเออ
๑. นายอภิวัฒน@ โนวุฒิ
๒. นายอรรถพันธ@ แกวหนอ
๓. นายสุทธิศักดิ์ นฤภัย
๔. นายภูริชธิงาเครือ
๕. น.ส.สุจินธร คําป=นติ๊บ
๖. นายธนวัฒน@ สุริยะ
๗. น.ส.นารีรัตน@ ศรีพรม
น.ส.ณัฐรุจา สิงห@เพชร
น.ส.ชนิสรา ใจสุง
นายลิขิต คําบุญ
๑. น.ส.ชไมพร พิมพ@พัชฏะ
๒. น.ส.น้ําทิพย@ เจริญสุข
๑. น.ส.เกศวรา สารป7ง
๒. น.ส.ป7ยนุช ดีมาก
๑. น.ส.สาริณีนัยติ๊บ
๒. น.ส.วริยา ยอดป=ˆน
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๑๕

ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
๒๒. รางวั ล รองชนะเลิ ศ ระดั บ ประชาชน “การแขงขั น
ประกวดวาดภาพงาน “งานเชียงรายดอกไมงาม”ครั้งที่
๑๓
๒๓. รางวั ล ชมเชยระดั บประชาชน “การแขงขั นประกวด
วาดภาพงาน “งานเชียงรายดอกไมงาม”ครั้งที่ ๑๓
๒๔. รางวัลชมเชย ระดับประชาชน “การแขงขันประกวด
วาดภาพงาน “มหกรรมไมดอกอาเซียนเชียงราย”
๒๕. รางวัลชนะเลิศ ระดับนักศึกษา “การแขงขันประกวด
วาดภาพงาน “มหกรรมไมดอกอาเซียนเชียงราย”
๒๖. รางวั ล ชมเชย ระดั บนั กศึ กษา “การแขงขัน ประกวด
วาดภาพงาน “มหกรรมไมดอกอาเซียนเชียงราย”
๒๗. รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันทักษะการวาดภาพ
คนเหมือน
๒๘. รางวัลชนะเลิศ “การแขงขันทักษะการออกแบบ
Wep page”
๒๙. รางวัลชนะเลิศ การประยุกต@ดอกไมทองถิ่น

๓๐.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกอบอาหารไทย
เป4นชุด (Set Menu) ระดับ ปวช.

๓๑.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันการจัดการโลจิ
สติ กส@ และโซอุ ป ทาน (แบบจํ า ลองสถานการณ@ เ บี ย ร@
เกมส@) ระดับปวส.

๓๒.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดั บ ๑ การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ปวช./ปวส.

๓๓.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดทําและเสนอขาย
รายการนําเที่ยว ระดับ ปวช.

๓๔.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดทําและเสนอขาย
รายการนําเที่ยว ระดับ ปวส.

ผูที่ไดรับรางวัล
นายสิปปภาส แกวรากมุข
นายประเสริฐ มาเยอะ
นายสิปปภาส แกวรากมุข
นายสิปปภาส แกวรากมุข
๑. นายอนุภัทร จันทร@ชวย
๒. น.ส.พิมพ@ชนก ขัติยะ
นายสิปปภาส แกวรากมุข
๑. นายสัญชาติ อําพันทรัพย@
๒. น.ส.อัญชลี สลีสองสม
๑. นายภูริชธิงาเครือ
๒. นายอรรถพันธ@ แกวหนอ
๓. นายธนวัฒน@ สุริยะ
๔. น.ส.นารีรัตน@ ศรีพรม
๑. น.ส.อาภิสรา จะซี
๒. น.ส.ศิริพรรณ สิทธิวรโชติ
๓. น.ส.วาสนา ชื่นตระกูลดี
๑. น.ส.ยศวดี ศรีคําสุข
๒. น.ส.ณีรนุช สมศักดิ์
๓. น.ส.สุพัตรา เมืองคํามูล
๔. น.ส.นิภาพร ชุมกวาง
๑. นายอาทร รินนายรักษ@
๒. น.ส.สุรีรัตน@ จะงี
๓. น.ส.จันทร@จิรา เบเซกู
๑. น.ส.นางแสง นาเงิน
๒. น.ส.อาภาพร เยลุงกู
๓. น.ส.มาลินี อาเซอ
๑. น.ส.สกุลภัทร เลากาศ
๒. น.ส.พลอยแสง หนอใจยา
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๑๖

ลําดับที่
ชื่อรางวัลและผลงาน
ผูที่ไดรับรางวัล
๓๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประยุกต@งานดอกไม ๑. นายพิชยะ ป=นพรหม
แบบไทย ระดับ ปวส.
๒. นายธาวี ไชยมงคล
๓. น.ส.ศรีสุดา แซเติ๋น
๓๖. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพ หัวขอเศรษฐกิจ ๑. นายสิปปภาส แกวรากมุข
พอเพียง ระดับอุดมศึกษา
๒. นายวรัญŠู สมบูรณ@
๓. นายสุรยุทธ@ จิตมโนวรรณ@
๓๗. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๓ การแขงขั น วาดภาพ ๑. นายประเสริฐ มาเยอะ
หัวขอเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอุดมศึกษา
๒. นายพันธวัช เมืองติ๊บ
๓. น.ส.ขนิษฐา จีราวรรณ@
๓๘. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันลาบปลานิล (สุก) งานสวน ๑. นายขจรศักดิ์ มหาปรีชาวงศ@
ของกิ๋นบานเฮาสูอาหารพื้นเมือง ระดับนักศึกษา
๒. นายสุรยุทธิ์ ผึ่งผดุง
๓. นายสงกรานต@ ซอนาง
๓๙. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน@ภาษาจีนกลาง นางสาวโจเมอเชอหมือ
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๑๗

ตอนที่ ๓
การดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑ ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑.๑ ปรัชญา
“สามัคคี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ”
๓.๑.๒ วิสัยทัศน@
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป4นผูนําจัดการศึกษาวิชาชีพอยางมีคุณภาพได
มาตรฐานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๓.๑.๓ พันธกิจ
๑. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึงและเสมอภาค
๒. ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
๓. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนและ
การบริหารจัดการ
๔. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองค@ความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ
๓.๑.๔ อัตลักษณ@ของสถานศึกษา
ทักษะเยี่ยม เป6Œยมคุณภาพนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๕ รายจายในการบริหารสถานศึกษา
รายจ0าย
จํานวนเงิน
รอยละ
หมายเหตุ
๑. รายจ<ายค<าวัสดุฝPก อุปกรณEและสื่อสําหรับ 2,264,600
50.75
การเรียนการสอน
๒. รายจ<ายในการส<งเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
240,000
5.38
ใชความรู ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพ หรือทําประโยชนEต<อชุมชน และ
สังคม
๓. รายจ<ายในการส<งเสริม สนับสนุน การ
150,000
3.36
จัดทํา การประกวด การแสดง โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐE
งานสรางสรรคEของผูเรียน
๔. รายจ<ายในการส<งเสริม สนับสนุน การจัด
1,212,500
27.17
กิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยEทรงเป7นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษEสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ
การส<งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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๑๘

รายจ0าย
๕. รายจ<ายพัฒนาบุคลากร
รวมรายจ0าย

จํานวนเงิน
595,000
4,462,100

รอยละ
13.34
100.00

หมายเหตุ

๓.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
ครั้งล5าสุด
การประเมินคุณภาพภายใน
-ไมมี-ไมมีของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘
การประเมินคุณภาพภายในโดย
-ไมมี-ไมมีหนวยงานตนสังกัด เมื่อวันที่
๒๕๕๗
การประเมินคุณภาพภายนอก ๑. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดทํา ๑. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดทํา
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน โครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ@ โครงงานทางวิชาชีพหรือ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ของผูเรียน ที่ไดนําไปใชประโยชน@
สิ่งประดิษฐ@ของผูเรียน ที่ไดนําไปใช
(องค@การมหาชน)
สอดคลองกับสาขาที่เรียนและจัดเก็บ ประโยชน@สอดคลองกับสาขาที่
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
ผลงานใหเป4นระบบที่ดีอยางนอย ๓ เรียนและจัดเก็บผลงานใหเป4น
๒๕๔๕
ป6
ระบบที่ดีอยางนอย ๓ ป6
๒. สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดทํา ๒. สถานศึกษาใหครูจัดทําวิจัยใน
วิจัยในชั้นเรียนที่สมบูรณ@ เพื่อ
ชั้นเรียนที่สมบูรณ@และใหครูจัดทํา
นําไปใชประโยชน@ในการเรียนการ
เอกสารประกอบการสอนที่สมบูรณ@
สอนและสนับสนุนใหครูจัดทํา
สําหรับใชในการเรียนการสอนใน
เอกสารประกอบการสอนที่สมบูรณ@ แตละรายวิชา
สําหรับใชในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา
๓. สถานศึกษานําขอมูลผูสําเร็จ
๓. สถานศึกษานําขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไปทํางานในสถาน
การศึกษาที่ไปทํางานในสถาน
ประกอบการและศึกษาตอมา
ประกอบการและศึกษาตอมาใหครู
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนในแตละวิชา
๔.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริม ๔.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การสรางทัศนคติที่ดีแกผูศึกษาตอ
การสรางทัศนคติที่ดีแกผูศึกษาตอ
ทางดานวิชาชีพใหเพิ่มมากขึ้น
ทางดานวิชาชีพใหเพิ่มมากขึ้น เชน
งานแนะแนว งานกิจกรรมเป4นตน
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๑๙

ตอนที่ ๔
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเป4นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ@ของสถานศึกษาคุณธรรม
มี ค วามรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ของหลั ก สู ต รในแตละระดั บ และแตละ
สาขาวิชา สาขางาน เป4นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียน
แรกเขาตามเกณฑ@ที่กําหนด
ตัวบ5งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต5อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเป4นผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษา
ตอและประกอบอาชีพอิส ระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป6 ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเป4นรายบุคคล
และไดรั บ ขอมู ล ตอบกลั บ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ ผู สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาไปทํ า งาน จากสถานศึ ก ษาที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาตอ และจากบุ ค คล สถาน
ประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่
พึงประสงค@เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามี จํานวนขอมู ลตอบกลั บที่มีผลการประเมิน ความพึ งพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเป4น ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษา
ตอ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป6 ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเป4นรายบุคคล
และไดรั บ ขอมู ล ตอบกลั บ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ ผู สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาไปทํ า งาน จากสถานศึ ก ษาที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาตอ และจากบุ ค คล สถาน
ประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่
พึงประสงค@เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
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๒๐

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเป4น ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของศึกษา
ตอ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป6 ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเป4นรายบุคคล
และไดรั บ ขอมู ล ตอบกลั บ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ ผู สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาไปทํ า งาน จากสถานศึ ก ษาที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาตอ และจากบุ ค คล สถาน
ประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่
พึงประสงค@เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๙๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ5าน
ไม5ผ5าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ตัวบ5งชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สรุปจํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)ของแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา
๒. สรุปจํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)ของแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๑

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. จํานวนและรอยละของผูเรีย นที่สําเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) ของแตละสาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาป6การศึกษา ๒๕๕๙
คิดเป4นรอยละ ๖๑.๕๐
๒. จํานวนและรอยละของผูเรีย นที่สําเร็จการศึ กษาตามหลักสูต รประกาศนียบัต รวิชาชี พ
ชั้นสูง (ปวส.) ของแตละสาขาวิชา สาขางาน โดยเปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาป6การศึกษา
๒๕๕๙ คิดเป4นรอยละ ๘๓.๓๘
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
จํานวนและรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของแตละสาขาวิชา สาขางานโดยเปรียบเทียบกับ
จํานวนผูเรียนแรกเขาป6การศึกษา ๒๕๕๙ คิดเป4นรอยละ ๖๘.๓๘
๔.๒๗ (อยูในระดับ ดี) = ๖๘.๓๘ x ๕
๘๐
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๒

ตัวบ5งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณ ภาพในการดําเนิ นการบริหารจัด การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึ ก ษามี ก ารใหความรู และสรางความเขาใจเกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน
๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ@ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค@
ของกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวน
รวมของทุกคน
๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเป?าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค@รวมกันของแตละกลุม
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๕. สถานศึ กษามี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การและตามเป? า หมายที่ กํ า หนด และมี ก าร
กําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึ ก ษามี ก ารใหความรู และสรางความเขาใจเกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกันโดยงานกิจกรรมแจงนักเรียนนักศึกษากิจกรรม
หนาเสาธง
๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรม อัตลักษณ@ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค@
ของกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวน
รวมของทุกคน
๓.สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเป?าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค@รวมกันของแตละกลุม
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๕. สถานศึ กษามี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การและตามเป? า หมายที่ กํ า หนด และมี ก าร
กําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผูบริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
๒. ผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียนจัดทําโครงการ คุณธรรม
จริยธรรม และกําหนดเป?าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค@รวมกันของแตละกลุม
๓. สถานศึ กษามี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การและตามเป? า หมายที่ กํ า หนด และมี ก าร
กําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๓

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ5าน
ไม5ผ5าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ตัวบ5งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน5วยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน
๑. ผูอํ า นวยการสถานศึกษา มี ความรูความเขาใจในนโยบายสํ า คั ญที่ ห นวยงานตนสั งกั ด
มอบหมายไดอยางถูกตอง
๒. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายที่สําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเป4นอยางดี
๓. ผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป?าหมาย และดําเนินงานเพื่อให
นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเป?าหมาย
๔. ผู อํ า นวยการสถานศึ กษา มี การติ ด ตาม ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานตามแผนโครงการ
กิจกรรม และเป?าหมายที่กําหนด
๕. ผูอํ า นวยการสถานศึ กษา มี การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามเป? า หมายและกํ า หนด
แผนพัฒนาตอไป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ผูอํานวยการสถานศึกษาเป4นผูที่มีความรู ความเขาใจในนโยบายที่สําคัญของหนวยงานตน
สังกัดเป4นอยางดี
๒. ผูอํานวยการสถานศึกษา ใชวิธีการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียน รวมทั้งผูปกครองเขาใจในนโยบายที่สําคัญที่หลากหลายเชน การพูดหนาเสาธง การประชุมครู
การใชสื่อออนไลน@ เป4นตน
๓. ผูอํานวยการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป?าหมายและกําหนดแผนพัฒนาตอไป
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๔

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผูอํานวยการสถานศึกษาไดดําเนินการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ทั้ง ๕ ขอ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผ5าน
ไม5ผ5าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
จุดเด5น
มีการใชวิธีการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย ทําใหการประสานงานเป4นไปอยางมีประสิทธิภาพ
.
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ตัวบ5งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ@มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนั งสื อ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖/๕๕ ลงวัน ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบี ยบคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แลวแตกรณี
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ@มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แลวแตกรณี
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนใน
อัตรา ๙๘ อัตรา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๕

ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เป4นผูที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาที่สอน หรือเป4นผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝuกอบรมเพิ่มเติมตรง
หรือสัมพันธ@กับรายวิชาที่สอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เป4นผูที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาที่สอน หรือเป4นผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝuกอบรมเพิ่มเติมตรง
หรือสัมพันธ@กับรายวิชาที่สอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เป4นผูที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาที่สอน หรือเป4นผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝuกอบรมเพิ่มเติมตรง
หรือสัมพันธ@กับรายวิชาที่สอนในอัตรา รอยละ ๑๐๐
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝuกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา
๑๐ ชั่วโมงตอป6
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝuกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา
๑๐ ชั่วโมงตอป6
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝuกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ@กับรายวิชาที่สอน มากกวา ๑๐
ชั่วโมงตอป6
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ@
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
๒๕๕๑ แลวแตกรณี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๖

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ@
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
๒๕๕๑ แลวแตกรณี จํานวน ๔๘ อัตรา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึ กษา สงเสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แล ใหครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ไดรั บ การ
ประกาศเกีย รติ คุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ จาก
หนวยงานหรือองค@ กรภายนอก ไมนอยกวา รอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ กษา สงเสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แล ใหครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ไดรั บ การ
ประกาศเกีย รติ คุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ จาก
หนวยงานหรือองค@ กรภายนอก ไมนอยกวา รอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ กษา สงเสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แล ใหครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ไดรั บ การ
ประกาศเกีย รติ คุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ จาก
หนวยงานหรือองค@ กรภายนอก ไมนอยกวา รอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมดคิดเป4นรอยละ ๕๑.๔๕
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ตัวบ5งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป6 มีการจัดสรรงบประมาณ เป4นคาใชจายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมตางๆ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป6 มีการจัดสรรงบประมาณ เป4นคาใชจายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมตางๆ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๗

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป6 มีการจัดสรรงบประมาณ เป4นคาใชจายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมตางๆ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝuก อุปกรณ@และสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ
๒๐ ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝuก อุปกรณ@และสื่อสําหรับการเรียนการสอน รอยละ ๒๗.๐๑
ของงบดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝuก อุปกรณ@และสื่อสําหรับการเรียนการสอน รอยละ ๒๗.๐๑
ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ตอชุมชน สังคมรอยละ ๓.๕๔ ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ@ งานสรางสรรค@ของผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๘

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ@ งานสรางสรรค@ของผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ@ งานสรางสรรค@ของผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษามีร ายจายในการสงเสริม สนับ สนุ น การจั ด กิ จกรรมดานการรั กชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย@ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษ@สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีร ายจายในการสงเสริม สนับ สนุ น การจั ด กิ จกรรมดานการรั กชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย@ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษ@สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีร ายจายในการสงเสริม สนับ สนุ น การจั ด กิ จกรรมดานการรั กชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย@ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษ@สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๙

จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ตัวบ5งชี้ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ0และดาน
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดลอม ภู มิ ทั ศ น@ ข องสถานศึ ก ษาใหสะอาด
เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน@ของสถานศึกษาใหสะอาดเรียบรอย
สวยงามและปลอดภัย
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดลอม ภู มิ ทั ศ น@ ข องสถานศึ ก ษาใหสะอาด
เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝuกงาน
ศูนย@วิทยบริการ และอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝuกงาน ศูนย@
วิทยบริการและอื่น ๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝuกงาน ศูนย@
วิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึ กษามี การกํ า กั บ ดู แล ในการจั ด หา การใช การบํ า รุ งรั ก ษาครุ ภั ณฑ@ ที่เ หมาะสม
เพียงพอและ มีปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๐

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ@ที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ@ที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร@มาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยาง
นอย ๔ ประเภท อยางเป4นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบป?องกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพื่อป?องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกขาย
(๔) มีฐานขอมูล มีการ Update เป4นป=จจุบัน
(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร@มาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยาง
นอย ๔ ประเภท อยางเป4นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบป?องกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพื่อป?องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกขาย
(๔) มีฐานขอมูล มีการ Update เป4นป=จจุบัน
(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร@มาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยาง
นอย ๔ ประเภท อยางเป4นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบป?องกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพื่อป?องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกขาย
(๔) มีฐานขอมูล มีการ Update เป4นป=จจุบัน
(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๑

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชน@
จากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชน@
จากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชน@
จากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
จุดเด5น
มีการจัดอบรมใหความรูและคณะครูและผูบริหาร จํานวน ๒ ครั้ง
.
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ตัวบ5งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร5วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ ในป6การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒๒ แหง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๒

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือใน
การจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝuกประสบการณ@ ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดู
งานของผูเรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหงตอผูเรียนไมเกิน
๔๐ คน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือใน
การจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝuกประสบการณ@ ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดู
งานของผูเรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหงตอผูเรียนไมเกิน
๔๐ คน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือใน
การจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝuกประสบการณ@ ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดู
งานของผูเรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหงตอผูเรียนไมเกิน
๔๐ คน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึ ก ษาไดรั บ ความรวมมื อ ชวยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเป4นครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาไดรั บ ความรวมมื อ ชวยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเป4นครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาไดรั บ ความรวมมื อ ชวยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเป4นครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๓

ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึ ก ษาไดรั บ ความรวมมื อ ชวยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียน
ไมเกิน ๑๐๐ คน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาไดรั บ ความรวมมื อ ชวยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียน
ไมเกิน ๑๐๐ คน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาไดรั บ ความรวมมื อ ชวยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียน
ไมเกิน ๑๐๐ คน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึ ก ษาไดรั บ ความรวมมื อ ชวยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ@ หรือครุภัณฑ@หรือสิ่งอื่นๆอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาไดรั บ ความรวมมื อ ชวยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่ เกี่ย วของในการบริจ าคเงิน หรือวัสดุ อุปกรณ@ หรือครุภั ณฑ@ห รือสิ่ งอื่น ๆ
อยางใดอยางหนึ่ งหรือหลายอยาง เพื่ อสงเสริม สนับ สนุนการจัด การศึ กษา จํานวนไมนอยกวา ๕
รายการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึ ก ษาไดรั บ ความรวมมื อ ชวยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ@ หรือครุภัณฑ@หรือสิ่งอื่นๆอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๔

จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปKนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตร
และระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ
หลั กสู ตร สงเสริ ม สนั บ สนุ น กํา กับ ดูแล ใหครู จัด การเรีย นการสอนรายวิ ชาใหถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ@ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบ5งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ@ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค@และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ@ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค@และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ@ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค@และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาสงเสริม สนับ สนุ น กํา กับ ดูแลใหครู ทุกคนจัด การเรีย นการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๕

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับ สนุ น กํา กับ ดูแลใหครู ทุกคนจัด การเรีย นการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับ สนุ น กํา กับ ดูแลใหครู ทุกคนจัด การเรีย นการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพื่อเป4นขอมูลในการแกไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพื่อเป4นขอมูลในการแกไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพื่อเป4นขอมูลในการแกไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๖

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย การระบุป=ญหา การระบุ
วัตถุประสงค@ วิธีการ ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห@ รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน@
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย การระบุป=ญหา การระบุ
วัตถุประสงค@ วิธีการ ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห@ รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน@
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขป=ญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย การระบุป=ญหา การระบุ
วัตถุประสงค@ วิธีการ ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห@ รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน@
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ตัวบ5งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ5มวิชา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองกานในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๗

๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ ๑
จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ@
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา
ผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑-๔ ไมเกิน ๓
ป6 ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองกานในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ ๑
จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ@
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา
ผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑-๔ ไมเกิน ๓
ป6 ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองกานในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ ๑
จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ@
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนํา
ผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑-๔ ไมเกิน ๓
ป6 ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๘

จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ตัวบ5งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ ๑๙.๗๑ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝuกประสบการณ@ทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝuกประสบการณ@ทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝuกประสบการณ@ทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๓๙

ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเป4นรายบุคคลหรือเป4นกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชน@ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเป4นรายบุคคลหรือเป4นกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชน@ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเป4นรายบุคคลหรือเป4นกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชน@ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ@และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑ@
การประเมินครบถวน สมบูรณ@จากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของจํานวน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ@และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑ@
การประเมินครบถวน สมบูรณ@จากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของจํานวน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ@และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑ@
การประเมินครบถวน สมบูรณ@จากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของจํานวน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
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๔๐

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ความรู ความสามารถ จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองค@กรภายนอกไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ความรู ความสามารถ จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองค@กรภายนอกไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ความรู ความสามารถ จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองค@กรภายนอกไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ตัวบ5งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย@
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑
กิจกรรม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๔๑

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย@
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย@ทรงเป4นประมุขและทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย@ สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย@ ทรงเป4นประมุขและทะนุบํารุ งศาสนา ศิ ลปวัฒ นธรรม
มากกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ@สิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๕
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ@สิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๕
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ@สิ่งแวดลอมมากกวา ๕
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา ๕
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา ๕
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการมากกวา ๕
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๔๒

ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา ๑ กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและ
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและ
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน@ตอชุมชน สังคมมากกวา ๕ กิจกรรมและกํากับ
ดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)

ดี (๔ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๔๓

จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษาจัดใหมี ร ะบบการประเมิ น คุณภาพภายในและดํ าเนิ นการเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึ กษาและพั ฒ นามาตรฐานการศึ กษาประกอบดวยการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ5งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําป6ที่เป4นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัด
การศึกษาที่มุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําป6ที่เป4นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๔๔

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัด
การศึกษาที่มุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําป6ที่เป4นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ตัวบ5งชี้ที่ ๔.๒ รอยละของจํานวนตัวบ5งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ5งชี้ทั้งหมดที่มีการ
ประเมิน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. ……………………………………………-………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓ …..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๔๕

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. …………………………………………………-…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ5งชี้
ดีมาก (๕ คะแนน)
ดี (๔ คะแนน)
พอใช (๓ คะแนน)
ตองปรับปรุง (๒ คะแนน)
ตองปรับปรุงเร5งด5วน (๑ คะแนน)
จุดเด5น
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ตัวบ0งชี้

ขอมูลยอนหลัง
ป> 2557
(ป>การศึกษา)

เปรียบเทียบการพัฒนา

ตัวบ<งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต<อ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบ<งชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณภาพ

-

ป> 2558
(ป>การศึกษา)
-

-

-

-

-

ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
ตามนโยบายสําคัญของหน<วยงานตนสังกัด

-

-

ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการดานบุคลากร

-

-

ตัวบ<งชีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการดานการเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการดานอาคาร สถานที่ ดานครุภัณฑE และ
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร<วมมือเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ<งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ตัวบ<งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุม< วิชา
ตัวบ<งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา
ตัวบ<งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
ตัวบ<งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน

ป> 2559
(ป>การศึกษา)
5
ดีมาก
4.27
ดี
5
ดีมาก
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5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก

พัฒนา/ไม0พัฒนา

๔๖

๔๗

ตอนที่ ๕
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ตัวบ0งชี้
ค0าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ<งชี้ที่ ๑.๑
5
ดีมาก
ตัวบ<งชี้ที่ ๑.๒
4.27
ดี
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๑
5
ดีมาก
ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๒
5
ดีมาก
ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๓
5
ดีมาก
ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๔
5
ดีมาก
ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๕
5
ดีมาก
ตัวบ<งชี้ที่ ๒.๖
5
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ<งชี้ที่ ๓.๑
5
ดีมาก
ตัวบ<งชี้ที่ ๓.๒
5
ดีมาก
ตัวบ<งชี้ที่ ๓.๓
4
ดี
ตัวบ<งชี้ที่ ๓.๔
5
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ<งชี้ที่ ๔.๑
5
ดีมาก
ตัวบ<งชี้ที่ ๔.๒
5
ดีมาก
๕.๑.๑
๕.๑.๒
๕.๑.๓
๕.๑.๔
๕.๑.๕

ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จํานวน.........๑๒.........ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
จํานวน...........๒.........ตัวบงชี้
จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
จํานวน............-..........ตัวบงชี้
จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน............-..........ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน............-..........ตัวบงชี้
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๔๘

๕.๒ สรุปจุดเด5น จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๒.๑ จุดเด5น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเป4นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา ที่สงผลใหบรรลุผลตามเป?าหมายที่กําหนด)
- เป4นสถานศึกษาขนาดใหญ ที่มีระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบสนับสนุนที่ดี
สามารถรับนโยบายจากหนวยงานตนสังกัดนํามาปฏิบัติใหเป4นรูปธรรมไดเป4นอยางดี
๕.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา(การปฏิบัติของสถานศึกษาไมเป4นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา)
- การจัดเก็บขอมูลตามเกณฑ@ตัวบงชี้ตามมาตรฐานใหมยังไมเป4นระบบเทาที่ควร
๕.๒.๓ ขอเสนอแนะหรื อแนวทางการพั ฒนาสถานศึ กษา(การดํ า เนิ น งานเพื่ อแกไขป=ญ หาหรื อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
- ควรสนับสนุนการศึกษาทวิภาคี ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใหไดตามเกณฑ@มาตรฐาน
๕.๒.๔แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
(เพื่ อ ใหการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเป4 น ไปอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ เ ป? า หมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนด
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ตองพัฒนาเสริมจุดเดนใหดียิ่งขึ้น)
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๔๙

ภาคผนวก
(คณะกรรมการตามคําสั่งของสถานศึกษา)
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๕๐
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๕๑
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๕๒
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