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ค ำน ำ  
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเชียงราย จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562 และ
เปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  9 ประเด็นการประเมิน และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน 25 ประเด็นการประเมิน เพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดคุณภาพใน
สถานศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดผลดีต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 รายงานการประเมินตนเองมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลสถานศึกษา 
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา  ในอนาคต 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ขอขอบคุณสถานประกอบการ ชุมชนและผู้ปกครอง
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา              
ท าให้วิทยาลัยฯ ได้มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษามากขึ้น 
 
           
  
                                                             วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 

31  พฤษภาคม 2562 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย มีผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรอบปีกำรศึกษำ 
2562  ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 83.80 เม่ือพิจำรณำแต่ละมำตรฐำนพบว่ำ มำตรฐำนที่ 1 
คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 72.77 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ91.71 และมำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 100 

1. จุดเด่น  
1.1. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการ

สอนตามแบบส ารวจความพึงพอใจจากสถานประกอบการและมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
1.2. ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร ครู บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
1.3. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
1.4. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ได้ส่งนวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้า

ร่วมประกวดอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลระดับชาติ 
2. จุดที่ควรพัฒนำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดยการส ารวจความพึงพอใจ
จากสถานประกอบการและน ามาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
3.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผลสัมฤทธิ์ 
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มีความรู้ มีทักษะและการ

ประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. จุดเด่น 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า และศึกษาตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. จุดที่ควรพัฒนำ 

มีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือ 
  3. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

มีระบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัดผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยมีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ มีการพัฒนาและ

ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

1. จุดเด่น 
มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ และมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ 

2. จุดที่ควรพัฒนำ 
การติดตามตรวจสอบอยู่เสมอ 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงการ

จิตอาสา เชิดสิงโต 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายเป็นวิทยาลัยที่ได้รับความร่วมมือสถาน
ประกอบการ ชุมชนและผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา    
พณิชยการเชียงราย โดยมูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงรายเป็นเจ้าของได้จัดเตรียมความพร้อม
การเชิดสิงโต เป็นการรองรับในเทศกาลตรุษจีน ปี 2562  ซึ่งจะมาถึงอันใกล้นี้ ในส่วนงานกิจกรรม 
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จึงได้ก าหนดการฝึกซ้อมการ
เชิดสิงโต มังกรทอง เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษา จะได้ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ เรียนรู้และรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวจีนทั้งนี้กิจกรรมนี้จะเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมของชาวจีน การร่วมอวยพรในเทศกาล
ตรุษจีนซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของมูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงราย เป็นเจ้าของ  

4.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีของชาวจีน 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 

4.3 วิธีการด าเนินงาน 
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1. วางแผนงาน / เสนอโครงการ   
      2. เตรียมการด าเนินงาน ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
    /สถานที ่   

3. กิจกรรมเชิดสิงโต มังกรทองอวยพร  
     4. สรุปกิจกรรม  

4.4 ผลการด าเนินงาน 
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย โดยมูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์

เชียงราย เป็นเจ้าของได้จัดเตรียมความพร้อมการเชิดสิงโต เป็นการรองรับในเทศกาลตรุษจีน ปี 2563  
ซึ่งจะมาถึงอันใกล้นี้ ในส่วนงานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
การเชียงราย จึงได้ก าหนดการฝึกซ้อมการเชิดสิงโต มังกรทอง เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้
นักเรียน นักศึกษา จะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้และรักษ์วัฒนธรรม ซึ่ง เป็นประเพณีอันดีงาม
ของชาวจีนทั้งนี้กิจกรรมนี้จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมของ
ชาวจีน การร่วมอวยพรในเทศกาลตรุษจีนซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของมูลนิธิสาธารณะกุศล
สงเคราะห์เชียงราย เป็นเจ้าของทั้งนี้ส่วนงานกิจกรรม ได้สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช.และปวส.ภาคปกติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสาธารณะกุศล ครู อาจารย์ผู้ควบคุมที่เข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้   การประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจกิจกรรมการเชิดสิงโต มังกรทองอวยพร            
เทศการตรุษจีน จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งหมด 48 คน โดย
มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 48 คน ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้แยกเป็นเพศชาย จ านวน 28 คน          
คิดเป็นร้อยละ 58.30  เพศหญิง จ านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 อายุผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ          
19 – 20 ปี  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30  อายุ 21 ปีขึ้นไป  จ านวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ  
16.70  สถานภาพ  คณะครู อาจารย์  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ  83.30 เจ้าหน้าที่มูลนิธิ  จ านวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ  10.40 การประเมิน
โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเชิดสิงโต มังกรทองอวยพร เทศ
การตรุษจีน มีค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจเรียงตามล าดับดังนี้  
ครูฝึกสอน ที่มีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ย 4.89 อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา 
เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 4.83  อยู่ในระดับมากที่สุด  
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.81  อยู่ในระดับมากที่สุด  การประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม 4.81  อยู่ในระดับมากที่สุด ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย 
4.81 อยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จัด  มีค่าเฉลี่ย 4.70  อยู่ในระดับ
มากที่สุดตามล าดับ 

 
 

4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
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1. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
ของชาวจีน 
    2. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ประกอบด้วยสำระท่ีส ำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 1050 ถนนสนามบิน ต.เวียง อ.เมือง                        

จ. เชียงราย โทรศัพท์ 053711021 โทรสาร 053752997  Website: www.ccvc.ac.th 
   
ประวัติสถำนศึกษำ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัด
เชียงราย และเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมูลนิธิ
สาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายเป็นเจ้าของโดย คุณเชาว์ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้บริจาคท่ีดิน 
 คุณเชาว์  พงษ์สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2528 ณ หมู่บ้านซักเหมินเนีย                  
มณฑลกวางตุ้ง เป็นบุตรชายคนเดียว ของนายยุ้นเซียน  แซ่ถุง ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่ออายุ 14 
ปี ต่อมาได้ไป ตั้งรกราก เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับ นางสาวจันทร์แก้ว  
จันทรเกษม มีบุตรีหนึ่งคน ชื่อ กิมยุก จากนั้นได้โยกย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ในสมัยพระรามราช
ภักดี เป็นข้าหลวงประจ าจังหวัดเชียงราย และท่านข้าหลวงผู้นี้ ได้ตั้งชื่อสกุล “พงษ์สุวรรณ”              
ให้แต่นั้นมา 

เมื่อปีพุทธศักราช 2572 บรรดาพ่อค้าคหบดี ชาวจีน-ไทย ในอ าเภอเมืองเชียงรายได้ยื่นขอ
จัดตั้ง โรงเรียนจีนชื่อ “ลี้เม้งฮกเก่า”  ขึ้นที่หมู่ที่ 16 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง เชียงราย โดย           
คุณเชาว์  พงษ์สุวรรณ อุทิศที่ดินด้านหน้า ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ให้แก่โรงเรียน โดยได้
ด าเนินการสอน ภาษาจีน  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2474 จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 คุณเชาว์              
พงษ์สุวรรณ จึงได้ยื่นค าร้องขออนุญาต เปิดโรงเรียนขึ้นอีก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนคุนหมิง” เปิดท าการ
สอนตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2489 ถึงพุทธศักราช 2495 และในปี พุทธศักราช 2496 ได้เปลี่ยนการเรียน
การสอนเป็นโรงเรียนไทยโดยสมบูรณ์ ชื่อ “โรงเรียนศึกษาศาสตร์” ถึงแม้ภายหลังจะเปิดเป็นโรงเรียน
สอนภาษาไทยแล้ว ท่านก็ยังให้ความสนใจ และส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยดีเสมอมา 
ก่อนถึงแก่กรรม ท่านได้บริจาคที่ดินผืนนี้  ให้แก่   มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ เชียงราย                       
เพ่ือวางรากฐานทางการศึกษาให้บุตรหลานชาวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งก็คือ ที่ตั้ง
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ในปัจจุบัน 
 

วิทยาลั ยอาชี วศึกษาพณิชยการ เชียงราย เดิมชื่ อ โ รง เรี ยนพณิชยการ เชียงราย                                     
มีนายสินธุ์   จงไพบูลย์กิจ เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยได้ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค าประกอบชื่อในตรา
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สารจัดตั้ง จาก  “โรงเรียนพณิชยการเชียงราย” เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย”                                    
ตาม ใบอนุญาตเลขท่ี 095/2554 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  5 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา 
กำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน 
 ภาคปกติ เปิดสอนตั้งแต่เวลา  08.00 น. – 16.00 น.  
 ภาคบ่าย เปิดสอนตั้งแต่เวลา  17.00 น. – 21.30 น.  
ท ำกำรสอน 2 ระดับ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี,                    
สาขาการตลาด, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี),
สาขาท่องงเที่ยว 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 7 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี, 
สาขาการตลาด , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ , สาขาธุรกิจค้าปลีก               
(ระบบทวิภาคี),สาขาท่องเที่ยว,สาขาโลจิสติกส์ 
สภำพชุมชน 

บุคลากรภายนอกทุกสาขาอาชีพที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงให้ความ
ช่วยเหลือทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการอาชีพ ตลอดจนสนับสนุน
ทางการเงินให้ทุนการศึกษาและวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาและเป็นแหล่งฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา  
แหล่งสนับสนุนความรู้ด้านอาชีพและรับผู้ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนฯ เข้าท างานในหน่วยงานของ
ท้องถิ่น ทั้งท่ีก าลังเรียนและจบหลักสูตรแล้ว 
สภำพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจของชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น เป็นชุมชนเมืองที่มีหลากหลายอาชีพและ
รายได้ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 
สภำพสังคม 
 เป็นย่านธุรกิจการค้าที่มีสถานประกอบการภาครัฐ สถานประกอบการภาคเอกชนและมี
วิทยาลัยในระดับเดียวกันอยู่รอบๆบริเณวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
ข้อมูลผู้เรียน 
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ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 
ปวช.1 185 42 0 227 
ปวช.2 101 28 0 129 
ปวช.3 93 33 0 126 

รวม ปวช. 379 103 0 482 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี รวม 
ปวส.1 264 26 290 
ปวส.2 242 16 258 

รวม ปวส. 506 42 548 
   
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 266 115 43.23 
ปวส.2 285 190 66.67 
รวม 551 305 55.35 

   
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 129 105 81.40 
ปวส.2 279 156 55.91 
รวม 408 261 63.97 

   
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลำกร 
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ประเภท ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

4 4 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่
ได้รับการรับรอง 

36 36 36 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 0 0 0 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 1 1 1 
เจ้าหน้าที ่ 4 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

6 - - 

รวม ครู 37 37 37 
รวมทั้งสิ้น 51 37 37 

   
ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.
(สำขำวิชำ) 

ระดับ ปวส.
(สำขำวิชำ) 

รวม
(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 4 5 9 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1 2 3 

รวมทั้งสิ้น 6 8 14 
  
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
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ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 18 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอ่ืน ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 23 
   
ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 
งบบุคลากร 12,988,576.34 
งบด าเนินงาน 1,675,833.84 
งบลงทุน 182,439.04 
งบเงินอุดหนุน 8,691,500.11 
งบรายจ่ายอื่น 835,503.54 

รวมทั้งสิ้น 24,373,852.87 
 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
ปรัชญำ 
 “ทักษะดี  มีคุณธรรม  น้อมน าเศษฐกิจพอเพียง” 
อัตลักษณ์ 

ทักษะอาชีพดี  มีคุณธรรม จรรยางาม 
เอกลักษณ์ 

    พัฒนาทั่วทิศ   ด้วยจิตอาสา เสริมทักษะภาษาจีน 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพได้

เกณฑ์ มาตรฐาน ภายใต้หลักปรััชญาของเศรษฐกิจพเพียง 
 
 

พันธกิจ 
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1. ส่งเสริมการพัฒนาผลการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. สนับสนุนการบริการจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ 
6. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
7. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
8. ส่งเสริมการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
9. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
10. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. สนับสนุนการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
12. ส่งเสริมนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา 
เป้ำประสงค์ 
1. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
3. ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา

คุณธรรม 
4. ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
6. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
7. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
8. ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
9. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
10. ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
11. ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
12. ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
13. ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
14. ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
15. ระดับคุณภาพการพัฒนาทักษะภาษาจีน 
 
 
ยุทธศำสตร์ 
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1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชนไทยภายใต้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและความสามารถเข้าสู่

ตลาดแรงงานไทยและของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. ส่งเสริมนวัตกรรม งานวิจัยสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
   3. พัฒนาผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา 
5. พัฒนาผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
6. พัฒนาผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาแล้วได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 
7. พัฒนาผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาให้มีความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน

หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการ 
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้วยการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
10.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
12.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
13.พัฒนาคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
14. พัฒนาคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
15. พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
16. ส่งเสริมการจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
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17. ส่งเสริมการจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
 

2.6 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
จำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย ได้มีครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัล ดังนี้ 
1. รำงวัลผู้บริหำรดีเด่น  โดยกลุ่มส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและ

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำเอกชนจังหวัดเชียงรำย 
1. นางสุวิมล พรหมทัศน ์

2. รำงวัลครูและบุคลำกรโดยกลุ่มส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและ
ส ำนักงำนอำชีวศึกษำเอกชนจังหวัดเชียงรำย 

2.1 รำงวัลครูผู้สอน โดยกลุ่มส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและ
ส ำนักงำนอำชีวศึกษำเอกชนจังหวัดเชียงรำย 

1. นางเสาวรีย์ วงค์สุภา 
2. นายกวีพจน์  แก้วด า 
3. นางสาวจรัสศรี  ดอนชัย 
4. นางสาววรินทร  วงค์ชัยค า 
5. นางจิราพร  ยะวัง 
6. นางดรรชนี  ปารมี 
7. นางสาวทัศนีย์  ฆาระวาส 
8. นายเฉลิมพล  แข็งแรง 
9. นางสาวศิรินภา  จันทร์ไฝ 
10. นางสาวรุ่งอรุณ เมืองมาเครือ 
11. นางสาวสุภาพร  ทองค า 
12. นางสาวศิริวรรณ  กุมหาชัย 
13. MissAnabel  SuaPorras 
14. นายนพพร  ธรรมวิวรณ์ 
15. นางสาวกนกทิพย์  เลิศพิภพพร 
16. นายภัทรวิชญ์  วงค์สายสณา 

2.2 ได้รับรำงวัลดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จำกชมรมคนดีศรีเชียงรำย 
1. นายกวีพจน์  แก้วด า 
2. นางนงคราญ  ไชยบาล 
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2.3 ได้รับรำงวัลกำรประกวดแข่งขันผลงำนวิจัยและนวัตกรรมสื่อกำรสอน
ระดับประเทศ ของสมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทยในพระรำชู
อุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ครั้งที่ 12 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

1. นางสาวกาญจนี  ยอดลิลา  ระดับดีมาก 
2. นางจรัสศรี  ดอนชัย  ระดับดีมาก 
3. นางจิรพร   ยะวัง  ระดับดีมาก 
4. นายณัฐพงษ์  ฟองเขียว ระดับดีมาก 
5. นางณิชาภา  กัลยาณกุล ระดับดีมาก 
6. นางดรรชนี  ปารมี  ระดับดีมาก 
7. นางสาวดลณพร  แปงด้วง  ระดับดีมาก 
8. นางสาวทิชากร  ก้างออนตา ระดับดีมาก 
9. นางนงคราญ  ไชยบาล  ระดับดีมาก 
10. นางสาวนวพร  กาหลง  ระดับดีมาก 
11. นางบุญธิดา  คมวิศวศาสตร์ ระดับดีมาก 
12. นางปุ๊   สิทธิอาษา ระดับดีมาก 
13. นางสาววรินทร  วงค์ชัยค า ระดับดีมาก 
15. นางสาวศิริพร  คูสุวรรณ์ ระดับดีมาก 
16. นางเสาวรีย์  วงค์สุภา  ระดับดีมาก 
17. นายพรประเสริฐ  ปานด า  ระดับดีมาก 
18. นางสาววราภรณ์  ประพงษ ์ ระดับดีมาก 
19. นายประทาน  ทาทอง  ระดับดีมาก 
20. นายกวีพจน์  แก้วด า  ระดับดี 
21. นางกัลยา  สมยา  ระดับดี 
22. นายเฉลิมพล  แข็งแรง  ระดับดี 
23. นางสาวทัศนีย์  ฆาระวาส ระดับดี 
24. นายนพพร  ธรรมวิวรณ์ ระดับดี 
25. นางสาวรจนา  จันทร์ไฝ  ระดับดี 
26. นางสาววัชราภรณ์ อริยา  ระดับดี 
27. นางสาวศิรินภา  จันทร์ไฝ  ระดับดี 
28. นางสาวสุภาพร  ทองค า  ระดับดี 
29. นางสาวรุ่งอรุณ  เมืองมาเครือ ระดับดี 
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2.7 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
จำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย ได้มีนักเรียน

นักศึกษำที่ได้รับรำงวัล ดังนี้ 
กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและวิชำชีพและกีฬำ นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำเอกชน 

ครั้งที่ 33 โดยสมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทยในพระรำชูอุปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กลุ่มภำคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 

1. กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1. นายสุทธิชัย  ยอดสุขใจ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
2. นายชิติพันธ์  เมฆทัศน์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

2. กำรแข่งขันทักษะโปรแกรมกรำฟิก 
1. นายทักษิณ  กันธิมา  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

3. กำรแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ 
1. นายนาวิน  นันตะวิชัย  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

4. กำรแข่งขันบุคคลดีเด่นด้ำนคุณธรรม 
1. นายณัฐภัทร  พรสันเทียะ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
2. นายพงศ์ภัค  ทาปัญญา รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

5. กำรแข่งขันทักษะเทคนิคกำรน ำเสนอกำรขำย 
1. นางสาวพัดสุดา     บัวพรรณ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
2. นายพีชญา      หมื่นค า  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
3. นางสาวเนตรชนก   ค าวัง  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

6. กำรแข่งขันทักษะปฏิบัติกำรจัดน ำเที่ยว 
1. นางสาวครรธรส  สุริยะ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
2. นายกิติพงษ์   โนโน  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
3. นายวิริยะสัจจา   ชุ่มเมืองเย็น  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

7. กำรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โนรี  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
2. นางสาวญาณิศา  ใจยะ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
3. นายพงศ์ภัค   ทาปัญญา รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
4. นางสาวอริสา   อ้ายม่าน  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
5. นางสาวพิมพ์   นามแสง  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
6. นางสาวอมรรัตน์  ทรายค า  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
7. นางสาวธนินทิพย์  ลอลือ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
8. นางสาวสุพิชญา  ทรงสวัสดิ์วงค ์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
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9. นายเรวัฒน์   จันต๊ะแปง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
10. นายวัชรวิชญ์   ประสมส่อง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
11. นางสาวกชกร   ศรีสองสม รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
12. นางสาววิลาชิณี  สมแก้ว  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
13. นางสาวสุกานดา  อามอ   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
14. นางสาวกนกวรรณ  กุศล   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
15. นางสาวเบญญา  เชือมือ   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

8. กำรแข่งขันทักษะกำรประกอบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ 
1. นายมังกร  ศรีบัวไทย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

9. กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ 
1. นางสาวธันย์ชนก  จ าปาโชค รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
2. นางสาวน้ าหวาน  จันทิเสน  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
3. นางสาวพลอยไพลิน  พรสมบัต ิ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
4. นางสาวนันทกา   เฉียบแหลม รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
5. นายวรฎา   ค าลือ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

10. กำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำท่องเที่ยว 
1. นางสาวแพรวพรรณ  พลกุล  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

11. กำรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์หรือบรรเทำสำธำรณภัย ชื่อนวัตกรรม ไม้
นวดมหัศจรรย์ 

1. นายธานินท์   ตะสา  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
2. นางสาวอาทิตยา  วงค์วร  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
3. นายเด่นภูมิ   ซื่อสัตย์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

12. กำรแข่งขันกำรประกวดมำรยำทไทย 
1. นายสุธี   แปงเรือน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
2. นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร์ต๊ะวงค ์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
3. นางสาวปนัดดา   พรมเมือง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
4. นางสาววนิดา   อินหลี  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
5. นางสาวอารยา   อินทมาตย ์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้ำนควำมรู้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ

นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนา

อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย

ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้รายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำคุณลักษณะของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ด้ำนควำมรู้ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายมีการจัดท าแผนพัฒนาปีการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช.และปวส. โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
     กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

    กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้น ากลยุทธ์จากแผนพัฒนา
สถานศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือก าหนดเป็นโครงการ โดยมอบหมาย
ให้งานพัฒนาหลักสูตรและวัดผลประเมินผลเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
      - โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-net 
      - โครงการเตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้น าข้อสอบจากต้นสังกัดมา
เป็นการจัดวัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษามีการจัดให้ครูควบคุมผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ
ระดับชั้น ปวส.2 ไปสอบ V-net ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 
ผลการด าเนินการ 

1.ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
1.1) เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้ งแรก มีผู้ เรียนผ่านการประเมินผู้                       
จ านวน 301 คน   
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1.2) เชิงคุณภาพ  
ผู้ เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 83.61                   

ของผู้เรียนทั้งหมด   
1.3) ผลสะท้อน  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ก าหนดให้ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ 
ปวส.2 ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ 
ตามโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษาโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปรากฏผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ 
ผู้เรียนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้
ในการเข้าประเมิน ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 83.61   ของผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด  และผู้เรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ใน
การเข้าประเมินครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 83.61 ของผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด ในภาพรวมของ
สถานศึกษาทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. มีผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ความรู้ในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ83.61  ของผู้เข้ารับ การประเมินทั้งหมด 

2.ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติอำชีวศึกษำ (V-net)  
2.1) เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
จ านวน205 คน    

2.2) เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  คิดเป็น

ร้อยละ 51.90 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา (ปวช.3 /ปวส.2)  
2.3) ผลสะท้อน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่ 
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความรู้ทางภาษา ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ความรู้การคิดแบบมีวิจารณญาณ ความรู้การสื่อสาร และความรู้ในการคิด
แบบสร้างสรรค์ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ที่เป็นการทดสอบวัดความรู้ของผู้เรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านสังคมและการด ารงชีวิต และด้านอาชีพ 
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4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำ
คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ตำม
รำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ และด้านทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะที่ดีได้ทั้งระดับ ปวช. 
และปวส 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
1.1) เชิงปริมาณ  

ผู้ เรียนจ านวน 179 คน ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

1.2) เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนมี

สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้จัดท า
โครงการวิชาชีพเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา 

1.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มี

ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมด้านวิชาชีพ  โดยการศึกษาผลิตภัณฑ์
ใหม่ สามารถหารายได้ ระหว่างเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะและประสบการณ์การท า
ธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา สามารถน าทักษะ ประสบการณ์  ไปต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการ   
ซึ่งจะเป็นแนวทาง ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้าง
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย มีจ านวนทั้งหมด 81 ชิ้นงาน 
และได้รับรางวัลระดับชาติ 7 ชิ้นงาน 

2. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
2.1) เชิงปริมาณ 

ในปีการศึกษา 2562 ผู้ เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ              
ในระดบั ต่าง ๆ จ านวน 39  คน  

2.2) เชิงคุณภาพ   
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน ทักษะ 

วิชาชีพในระดับต่าง ๆ ดังนี้   
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1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ณ เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 
 เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่   

1.1) ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช. ประเภท บุคคล
เกียรติบัตร ทองแดง   

1.2) ทักษะโปรแกรมกราฟิก ระดับชั้น ปวช. ประเภท บุคคล เกียรติบัตรเงิน   
1.3) ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับชั้น ปวช. 

ประเภท บุคคล เกียรติบัตร ทองแดง 
1.4) ทักษะเทคนิคการน าเสนอการขาย ระดับชั้น ปวช. ประเภท ทีม             

เกียรติบัตร เงิน 
1.5) ทักษะปฏิบัติการจัดน าเที่ยว ระดับชั้น ปวช. ประเภททีมเกียรติบัติ 
1.6) สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับชั้น ปวช. ประเภท ชิ้น  

- โครงการข้าวมุจ้าง เกียรติบัตร เงิน 
- โครงการปั้นขลิบกะเพราปลา เกียรติบัตร ทองแดง 
- โครงการข้าวปุ๊กสมุนไพร กียรติบัตร ทองแดง 

1.7) ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ปวส.
ประเภทบุคคล เกียรติบัตรทอง 

1.8) ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. ประเภท ทีม เกียรติบัตร ทอง 
1.9) ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวส. ประเภท บุคคล 

เกียรติบัตร เงิน 
1.10) สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับชั้น ปวส. ประเภท ชิ้น 

- โครงการน้ าพริกกล้วยสมุนไพรสามสหาย เกียรติบัตร เงิน 
 - โครงการข้าวจี่อ่องปู เกียรติบัตร ทองแดง 

1.11) สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ระดับชั้น ปวส. 
ประเภท ชิ้น 

- โครงการไม้นวดมหัศจรรย์ เกียรติบัตร เงิน 
1.12) การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ปวส. ประเภท ทีม เกียรติบัตรเงิน 
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2.3 ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาพณิชยการเชียงราย  จัดการเรียนการการสอนโดยมุ่งเน้น

ให้ ผู้เรียนมีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้
ในอาชีพได้ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน าความรู้ในสาขาวิชาชีพมาใช้ปรากฏผลเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ การประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา โดยการก าหนดแผนงาน 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ สถานศึกษาทุกปีการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และ
การเข้าร่วมกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ ในกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำม
รำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  

1.กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
1.1) เชิงปริมาณ    

       ในปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 261 คน  
1.2) เชิงคุณภาพ                 

      ผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.14 ของผู้เรียนแรกเข้า  
1.3) ผลสะท้อน              

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือใน
การเรียน ได้แก่ การดูแลผู้เรียนประจ าวัน การติดตามพฤติกรรมการเรียนประจ าวัน ระบบครูที่
ปรึกษาติดตาม การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ก าหนดโดยผู้เรียนระดับปวช. ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 53.03 
ของจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น และระดับปวส. ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 70.27  

2. ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ 
2.1) เชิงปริมาณ                        

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะทางด้าน คุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 1030 คน                   

2.2) เชิงคุณภาพ                        
ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา     
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2.3) ผลสะท้อน  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตามแผนงานพัฒนาคนเก่ง และคนดีขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย รวมถึงก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ของผู้เรียนในทุกรายวิชา  พัฒนาผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

3. กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
3.1) เชิงปริมาณ                         

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานท าใน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 243 คน       

3.2) เชิงคุณภาพ                       
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานท าในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 79.67 
ของ ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดของสถานศึกษา                                       

3.3) ผลสะท้อน           
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการติดตามการมีงานท าและศึกษาต่อ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยใช้การติดตามและดูแลของครูที่ปรึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโซเชียล
เน็ตเวิร์ก และการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดยตรงในสถาน ประกอบการหรือสถาบัน  การศึกษาของ
ครูแนะแนวหรือครูนิเทศ เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ท างานและศึกษาต่อ ในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

จุดเด่น  
1.การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
2.การประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ โดยใช้ข้อสอบและแบบประเมินของ ส านัก

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
3.ระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
4.การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุขของ 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
5.การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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จุดที่ควรพ 
1. สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อ คุณภาพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ ในประเด็นความรู้ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท างานและ ความรู้
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ  

2. การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
3. การเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาให้มากข้ึนเมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
1. พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท างาน และความรู้ทักษะ 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
2.การลดปัญหาการออกกลางคัน 

 
 4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  

1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
1.1) เชิงปริมาณ     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จัดการศึกษาใน 3 ประเภทวิชา  
รวม 8 สาขาวิชา มีสาขาวิชาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน                
8 สาขาวิชา ใน 3 ประเภทวิชา  

1.2) เชิงคุณภาพ             
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือ ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสอดคล้องกับความต้องการของ สถานประกอบการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ดังนี้  

1) มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือ              
การปรับปรุงหลักสูตร  

2) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา            
หรือการปรับปรุงหลักสูตร  

3) น าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนจริง  
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1.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการศึกษาความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการ และน า
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงในสถานศึกษา  

2. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุง
รำยวิชำเดิมหรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 

2.1) เชิงปริมาณ        
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จัดการศึกษาใน 8 สาขาวิชามี

สาขาวิชาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบจ านวน 7 สาขาวิชา        
2.2) เชิงคุณภาพ            

 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ 
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  

2.3) ผลสะท้อน                            
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ก าหนดให้ทุกแผนกวิชา

ด าเนินการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชา เพ่ิมเติม ภายใต้ ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือสถาบัน/องค์การทางวิชาชีพ  
เพ่ือน ามาก าหนดในรายวิชา 

4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ตำมรำยกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  

1.คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
1.1) เชิงปริมาณ                                       

การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของครูผู้สอนทุก
คนทุกรายวิชา พบว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ก าหนด
และครูผู้สอนได้จัดท าแผนจ านวน 37 คน 

1.2) เชิงคุณภาพ                                     
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน

ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ดังนี้  

1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
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2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning      

4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ 
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย    

1.3) ผลสะท้อน     
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้พัฒนาครูในการจัดแผนการ

จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและแนวทางการน าแผนฯไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2.กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและ
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2.1) เชิงปริมาณ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูผู้สอนทั้งสิ้น จ านวน 37 คน 

มีครู ที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน จ านวน 37 คน   

2.2) เชิงคุณภาพ                                    
ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูทั้งหมด   
2.3) ผลสะท้อน         

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้จริงอย่างมี คุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
โดยการส่งเสริม พัฒนาให้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL              
Active Learning   
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3.กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.1) เชิงปริมาณ 

3.1.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูผู้สอนทั้งหมด                    
จ านวน 37 คน    

3.1.2 ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน                       
จ านวน 37 คน  

3.1.3 ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 37 คน  
3.1.4 ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

วิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 37 คน   
3.1.5 ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้            

ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 37 คน  
3.1.6 ครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา

การจัดการเรียนรู้ 37 จ านวน    
3.2) เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ
ทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จัดการ
เรียน การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 

3.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  ได้เห็นความส าคัญในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้หนดให้ครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา มีคุณวุฒิทาง การศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนจัดคู่มือการวิจัยเพ่ือ พัฒนาการจัดการ การสอนอาชีวศึกษา 
แนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ในทุกรายวิชา และในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ก าหนดกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนไว้ 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย  
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1)  ครูผู้ สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่ ง เน้น สมรรถนะ                  
อาชีพทุกรายวิชา  

2) ครูผู้สอนมีบันทึกหลังการสอน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

3) มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
4) ครูผู้สอน แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย 

หรือการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   
4.กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 

4.1) เชิงปริมาณ 
4.1.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูผู้สอนทั้งหมด 

จ านวน 37 คน                        
4.1.2 ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 37 คน                                               
4.1.3 ครูผู้สอนจ านวน 37 คน มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ า

ชั้น เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน              
4.1.4 ครูผู้สอนจ านวน 37 คน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน

ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                                                  
4.1.5 ครูผู้สอนจ านวน 37 คน ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจในการเรียน                                   
4.1.6 ครูผู้สอนจ านวน 37 คน ดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนรายบุคคลด้าน             

การเรียนและด้านอื่น ๆ    
4.2) เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณาจากการ
จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดท าข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา
เป็น ปัจจุบันการใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้                  
การใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน และการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 

4.3) ผลสะทอ้น    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดท า

ข้อมูล ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิค
วิธีการบริหาร จัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนสามารถ บริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนประจ าวัน  



30 
 

5. กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
5.1) เชิงปริมาณ 

5.1.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูผู้สอนทั้งหมด 
จ านวน 37 คน   

5.1.2 ครูผู้สอนจ านวน 37 คนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม           
การพัฒนาวิชาชีพ    

5.1.3 ครูผู้สอน จ านวน 37 คน ที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย         
12 ชั่วโมงต่อปี    

5.1.4 ครูผู้สอนจ านวน 37 คน ได้น าผลจากการพัฒนาตนเองและ        
การพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน     

5.1.5 ครูผู้สอนจ านวน 37 คนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ         
การพัฒนาวิชาชีพ     

5.1.6 ครูผู้สอนจ านวน 37 คน ที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  

5.2) เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ โดยพิจารณา 

จากการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  การพัฒนาตนเองอย่างน้อย            
12 ชั่วโมงต่อปี การน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ผลงานจากการพัฒนา ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร 

5.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ครูผู้สอนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ โดยก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินตนเอง 
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง ด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่ก าหนด น าผลการพัฒนา ตนเองมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้  
 

6.กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตครวำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ชั้นเรียน 

6.1) เชิงปริมาณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาพณิชยการเชียงราย มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ทั้งหมด จ านวน 22 ห้อง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนใน ชั้นเรียน จ านวน 22 ห้อง  
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6.2) เชิงคุณภาพ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ จัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนทั้งหมด  
6.3) ผลสะท้อน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  มีแผนงานโครงการและ
ด าเนินการ พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทย
บริการ ให้มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดและปลอดภัยกับผู้เรียน มีความพร้อมในการให้บริการใน
ด้านต่างๆ กับผู้เรียน  เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ WIFI  ให้บริการฟรีครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ของสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยการติดตั้งโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบ เสียงใน
การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น 
ระบบ MIS , LINE , Facebook 

4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ ดังนี้  

1. กำรบริหำรจั ดกำรระบบฐำนข้ อ มูลสำรสน เทศ เพื่ อกำรบริ หำ ร                          
จัดกำรสถำนศึกษำ 

1.1) เชิงปริมาณ                                  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเชื่อมต่อให้มี การติดต่อ สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งภายในแลละภายนอก ครบทุก
ฝ่าย ทุกงาน ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ     

1.2) เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการบริหารจัดการระบบ

ฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประเด็น
ดังนี้  

-  มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยน าระบบ MIS บริหารจัดการมาใช้ในสถานศึกษาและให้ครู บุคลากร สามารถเข้าถึงเครือข่าย            
ตามภาระหน้าที่ 

-  มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ               
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

-  มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
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1.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพณิชยการเชียงราย  มีแผนงานโครงการในการ

บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ กับผู้เรียน  และการบริการอินเทอร์เน็ต 
ด้วยระบบ WIFI  ให้บริการ มีการส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ              
จัดการเรียนการสอน การจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวัดและประเมินผล ระบบครูที่ปรึกษา          
การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยน าระบบ MIS บริหารจัดการมาใช้ในสถานศึกษาและ                    
ให้ครู บุคลากร 

2.อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม 
2.1) เชิงปริมาณ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ทั้งหมด จ านวน 37 ห้อง อาคารเรียน 5 หลัง 

2.2) เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ปรากฏผลในเชิงประจักษ์จากการพัฒนา ดังนี้  
1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้ เรียนเพียงพอต่อความต้องการและมีการพัฒนาดูแล 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้    

2. มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร 
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ 
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน   

3. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด  

4. จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
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2.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 

ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น สนาม
กีฬา สวนหย่อม  โรงอาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ าหญิง/ชาย ที่จอดรถ สถานที่พักผ่อน วิทยบริการและ
ห้องสมุดแหล่ง การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะเพ่ือหารายไดระหว่าเรียน ส านักงาน
องค์การนักวิชาชีพ การบริการ อินเทอร์เน็ตฟรี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  

3.ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
3.1) เชิงปริมาณ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีท าเลที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จ.
เชียงราย ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดเชียงราย ได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทุกด้าน  
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน 

3.2) เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายมีการการบริหารจัดการระบบ 

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา  ดังนี้  

3.2.1 สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
3.2.2 สถานศึกษามีระบบประปา  หรือน้ าดื่ ม  น้ า ใช้ เ พียงพอต่อ             

ความต้องการ  
3.2.3 สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษา 

ที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  

3.2.4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว (กลุ่มไลน์/เฟสบุ๊ค ผ่านระบบ WIFI ของสถานศึกษา/ ระบบ MIS /วิทยุสื่อสาร/
โทรศัพท์ภายใน) 

3.2.5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เพ่ือ
ดูแลทรัพย์สิน และการใช้ชีวิตประจ าวันของครู บุคลากร ผู้เรียน เช่น ระบบวงจรปิด สามารถตามดู
ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมบริเวณภายในสถานศึกษา ยามรักษาการณ์ 24 ชั่วโมง และมีครูก ากับ
ดูแลความเรียบร้อยร่วมกับยามรักษาการณ์ตลอดเวลา  
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3.3) ผลสะท้อน 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการ 

ศึกษา ผู้เรียนผู้มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานอยู่ในระดับ ดีมาก 

4.แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
4.1) เชิงปริมาณ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  มีผู้เรียนทั้งหมด 1030 คน มี
ผู้เรียน เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการของสถานศึกษา จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
และผู้เรียนเข้า ค้นคว้าด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

4.2) เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย

บริการ หรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือ
ผู้สนใจ ใช้ บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้   

4.2.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์            
วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

4.2.2 สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อม          
เอ้ือต่อ การศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ  

4.2.3 ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียน
เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ  

4.2.4 สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนเข้าใช้บริ การศูนย์           
วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณา            
จากสถิติ ของผู้ใช้บริการ   

4.2.5 มีแหล่งเรียนรู้  หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุก
สาขาวิชา ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4.3) ผลสะท้อน 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ประกอบด้วย ครู บุคลากรทาง  

การศึกษา ผู้เรียน ผู้มารับบริการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 
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5.ระบบอินเตอร์ เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำย                
ในสถำนศึกษำ 

5.1) เชิงปริมาณ         
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อให้มีการติดต่อ สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งภายในแลละภายนอก 
ครบทุกฝ่ายทุกงาน  

5.2) เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากร และ งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากับองค์กรภายนอก ดังนี้ 

5.2.1 มี ระบบเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม               
กับการใช้งาน  

5.2.2 มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล 
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใช้ข้อมูล  

5.2.3 มี ระบบอินเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง  ครอบคลุม พ้ืนที่ ใช้ ง าน               
ภายในสถานศึกษา 

5.2.4 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5.2.5 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

5.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีแผนงานโครงการในการบริหาร 

จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ กับผู้เรียน  และการบริการอินเทอร์เน็ต ด้วย
ระบบ WIFI  ให้บริการ ฟรีครอบคลุมทุกพ้ืนที่  มีการส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวัดและประเมินผล 
ระบบครูที่ปรึกษา น าระบบ MIS บริหารจัดการมาใช้ในสถานศึกษาและให้ครู บุคลากร สามารถเข้าถึง
เครือข่ายตามภาระหน้าที ่
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4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  

1.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี 
1.1) เชิงปริมาณ  

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี            
1 สาขาวิชาในสาขาวิชาที่เปิดสอน  

2 ผู้ เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 14.08 ของผู้ เรียน 
ทั้ งหมด (ผู้ เรียน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1030 คน เรียนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี                      
จ านวน 145 คน)  

1.2) เชิงคุณภาพ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ส านักงาน คณะกรรมการการใน 5 ขั้นตอน  ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
              - การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา  

              -  การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      
              - จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการ อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน   

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
              - คัดเลือกผู้เข้าเรียน  
              - ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุม ผู้ปกครอง   
              - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ  
              - จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  

ขั้นที่  4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา                   
ระบบทวิภาคี  
             - การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ   
             - การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ  
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ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
             - การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
             - การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

- การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากสถาน

ประกอบการ ขนาดใหญ่ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานศึกษา อาทิ เช่น 7-11 
ทุกสาขาในจังหวัดเชียงราย 

จุดเด่น  
1. ครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีผลงานที่เป็นงานวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

และได้รับรางวัลของสมาคมวิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ  
2. มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการเข้าร่วมจัด                       

การเรียนการสอ 
3. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอนทุกรายวิชา  
4. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูในการวัด และ

ประเมินผลได้สอดคล้องกับรายวิชาที่ท าการสอน 
5.สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทย 

บริการ ให้มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดและปลอดภัยกับผู้เรียน   
6.มีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆ กับผู้เรียน เช่น สนามกีฬา น้ าดื่ม โรง

อาหาร ห้องน้ าหญิง ห้องน้ าชาย ร้านค้าสวัสดิการ ห้องพยาบาล สถานที่ในการพักผ่อน WIFI 
ให้บริการฟรี ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

7. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
8.การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความเข้มแข็ง ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนจากการฝึก 

ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ส านักงาน
คณะกรรมการการ อาชีวศึกษาก าหนด         

9. มีสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับ 
สถานศึกษาเพียงพอตามความต้องการของผู้เรียน  

10.มีคู่มือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพ่ือส่งเสริมการ 
แก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูโดยใช้กระบวนการวิจัย 
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จุดที่ควรพัฒนำ  
1.การส่งเสริมให้ครูอาวุโสใช้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
1.การพัฒนาครูอาวุโสให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ให้สถำนศึกษำรำยงำน
ผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  

1. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม  
1.1) เชิงปริมาณ                                       

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด จ านวน 51 คน ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด  

1.2) เชิงคุณภาพ            
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย บริหารจัดการศึกษาโดยอาศัย

กระบวนการมีส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้
เป็นไปตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีก าาหนด ปรากฏผลการด าเนินการ ดังนี้  

1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
2. การมีส่วนร่วมในการจัดท าาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา               
3.  ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร จั ดท า แผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจ า ปี ค รู แ ล ะ                        

บุคลากรทางการศึกษา  
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร สถานศึกษามีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
5. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
1.3) ผลสะท้อน             

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้พร้อมทั้ งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนการสอนเน้นตามความต้องการของผู้เรียน มีการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการรายวิชาให้ถูกต้อง ครบ
ถ้วย สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทั นต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานมีนวัตกรรมในการบริหารจัด 
การศึกษาโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้แก่ รูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บ่มผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชาโครงการวิชาชีพของผู้เรียน  

2. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.1) เชิงปริมาณ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  จัดการศึกษาใน 8 สาขาวิชา ทุก
สาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขาวิชาที่มี 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

2.2) เชิงคุณภาพ               
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพณิชยการเชียงราย  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ใน การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมี
การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง  อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

2.2.1 แผนจ้างครูต่างประเทศ 
2.2.2 เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือ 

พัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ     
- ครูฝึกงานในสถานประกอบการ   
- ครูเป็นวิทยากร   
- การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน วัดและ 

ประเมินผลกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
2.3 ผลสะท้อน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษพณิชยการเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
องค์การ สถาบัน และบุคคลในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เช่น สถานประกอบการ  ศิษย์เก่า 
ทุนมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

3. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
3.1) เชิงปริมาณ                                                    

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จัดกิจกรรมใน 
การบริการชุมชนและจิตอาสาจ านวน 4 ครั้ง  
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3.2) เชิงคุณภาพ                                        
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จัดกิจกรรมใน 

การบริการชุมชนและจิตอาสา ดังนี้   
- กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา ของแผนกวิชาการบัญชี  
- กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา ของแผนกวิชาการตลาด 
- กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ                            
- จิตอาสา “สู้ภัยโควิด”   

3.3 ผลสะท้อน              
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีการจัดท าแผนงาน โครงการ  การ

บริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและ สังคม โดยมีจิตอาสา ได้แก่ โครงการ“จิตอาสา สู้ภัยโควิด” ทั้งนี้เพ่ือให้ตรงตาม
นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 

4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ให้สถำนศึกษำรำยงำน
ผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัย ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  

1.ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย
        1.1) เชิงปริมาณ         

ผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัยในปีการศึกษา 2562 จ านวน 81 ผลงาน  

1.2) เชิงคุณภาพ              
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้รับรางวัลการประกวด

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 
- โครงการมุจ้าง ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ เงิน ได้คะแนน 80.00 
- โครงการน้ าพริกกล้วยสมุนไพรสามสหาย ได้รางวัลเกียรติบัตร               

เหรียญ เงินได้คะแนน   86.67 
 -  โครงการไม้นวดมหัศจรรย์  ได้ รางวัล เกียรติบัตรเหรียญ เงิน                    

ได้คะแนน 80.50 
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- โครงการปั้นขลิบกะเพราปลา  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ ทองแดง                          
ได้คะแนน 73.50 

- โครงการข้าวปุ๊กสมุนไพร ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ ทองแดง            
ได้คะแนน 73.50 

- โครงการข้าวจี่อ่องปู ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญ ทองแดว ได้คะแนน 
73.50 

1.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่น อดทน พยามยามในการสร้างและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย รวมถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน 
 จุดเด่น  

1. ครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีผลงานที่เป็นงานวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
ได้รับรางวัลของสมาคมวิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ  

2.  มีการสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการเข้ าร่ วมจัด                            
การเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนำ  

1.การส่งเสริมให้ครูอาวุโสใช้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  

1. สนับสนุนผลงานของผู้เรียนในการการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ 

2. การพัฒนาครูอาวุโสให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ            
พ.ศ. 2561  

 
ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน

กำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 3 มำตรฐำน ตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ดังนี้  
5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 4 80 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 86 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 115 

74.78 

ร ะดั บ คุณภ าพกา รศึ กษ าขอ งสถานศึ กษ า  ป ร ะ เ ด็ น ก า รป ร ะ เ มิ นที่  1 ด้ า นคว ามรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 1 3 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 11 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 25 

44.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 4 8 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

15 4 60 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 74 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 95 

77.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละ

ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 16 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 25 

64.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)          
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

  



46 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 77 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 85 

90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษายอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

  



48 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 15 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 72.77 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 74.78 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 44 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 77.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 91.71 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 83.80 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำที่             
ก ำหนดเพ่ิมเติม  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

ประเด็นกำรพัฒนำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ แผนงำน โครงกำร กิจกรรม 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.โครงการเปิดโลกกว้างเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจการบิน 
2. โครงเสริมด้านความรู้ ICT 
3. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
4. โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

พันธกิจที่  6 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 1. โครงการประกวดวิจัยและนวัตกรรมครู ครั้งที่ 12 
พันธกิจที่  7 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม 

1. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนสาขาการตลาด 
โครงการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น 
2.โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนสาขาการบัญชี 
โครงการส่งเสริมการออมของชุมชนบ้านเด็กด้อย
โอกาส 
3.โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนสาขาคอมพิวเตอร์ 
โครงการปลอดลูกน้ ายุงลายในชุมชน 
4.โครงการจิตอาสาสู้โควิด-19 

พันธกิจที่  8 ส่งเสริมการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

1. โครงการการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่ องใน
เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
2.โครงการ CCVC AMBASSADOR 2019 
3.โครงการอาชีวศึกษาสร้างคน สร้างชาติ 
4.โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย 
5. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 
6.ชมรมร าวงลีลาศ 
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ส่วนที่ 7    
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ              
“ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ                      
(แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. พัฒนาผู้เรียนให้ผ่านการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-Net)  

2. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ 33 ระดับชาติ 

2. โครงการภาษาอังกฤษวันค า 
3. โครงการยกระดับคุณภาพในการด 

าเนินงานศูนย์บ่ม เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

1. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ                    
(แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการความร่วมมือกับภูมิปัญญา

หรือผู้เชี่ยวชาญใน สาขาวิชาชีพในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน  

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการ English for teacher' 
Development 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการใน การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ                    
(แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ ชุมชน และสังคม  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ งานวิจัย
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


