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คานา
รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (SAR) เป็ น การสรุ ป ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายที่สะท้อนถึงผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจาก
การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48
ที่พึ่งประสงค์ การจัดการด้านอาชีวศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสากัดและสารธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรับประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศที่สะท้อน
ถึงการดาเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ร่วมกัน
กาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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คาชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบด้วยการสรุปสาระสาศัญ ได้แก่
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
6. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร.................................................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา........................................................................................
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา..............................................................................
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา....................................
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ.........
การศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา..................................
ภาคผนวก
ก. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport: ASR)
ข. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียนได้รับ
ค. เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้อ้างอิง

หน้า
1
2
13
16
28
33

สารบัญตาราง
เรื่อง
หน้า
ตารางแสดงข้อมูลผู้เรียน...................................................................................................
5
ตารางแสดงข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561........................................................
6
ตารางแสดงข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562.........................................................
6
ตารางข้อมูลบุคลากร................................................................................................................
7
ตารางข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน...................................................................................
8
ตารางข้อมูลอาคารสถานที่.....................................................................................................
9
ตารางข้อมูลงบประมาณ.........................................................................................................
10
ตารางรางวัลและผลงานของสถานศึกษา.................................................................................
11
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน.......................................
23
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็น
24
รายการประเมิน.....................................................................................
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็ น
รายการประเมิน.....................................................................................
25
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็น
รายการประเมิน.....................................................................................
26
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน.........
27
ตารางที่ 5.5 ผลการประด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน...............
28
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาโดยจาแนกเป็นรายด้าน...........................
29
ตารางที่ 5.7 ตารางแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา..................
30

ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ
1.1มีการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
การจัดทาหอพักภายใน
2.1 มีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
3.1มีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
4.1การจัดทาหอพักภายใน

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เลขที่ 91 หมู่ 9 กิโลเมตรที่ 7 ถนนเด่นห้า – ดง
มะดะ ตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5367-3912 โทรสาร 0-5367-3911
E-mail kanchana001@kctc.ac.th Website http://www.kctc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาเชียงราย ได้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช กาลที่
9 ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชานุ ญ าตให้ ใ ช้ ชื่ อ พระราชพิ ธี ก าญจนาภิ เ ษกเป็ น นามสถานศึ ก ษาของกรมอาชี ว ศึ ก ษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย ฯ พณ ฯ สัมพันธ์ ทองสมัคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงรายขึ้น
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2538 ณ กิโลเมตรที่ 7 ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ ตาบลป่าอ้อดอนชัย
อาเภอเมื อ ง
จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด กองวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
กรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการบนที่ดินราชพัสดุสารบัญ ลาดับที่ 0551-003-37 เล่มที่ 1 หน้าที่ 3 อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เป็นแปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 36 ไร่
1 งาน 95.4 ตารางวา และอีกแปลงห่างกัน
ประมาณ 100 เมตร ซึ่งเป็นสนามกีฬากลางของตาบลป่าอ้อ -ดอนชัย สภาตาบลได้ยกให้วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย ในพื้นที่ 37 ไร่ 82 ตารางวา เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น และได้นา
ขึ้นทะเบียนราชพัสดุแล้ว รวมที่ดิน 2 แปลง 73 ไร่ 2 งาน 77.4 ตารางวา โดยใช้ที่ดินแปลงแรกเป็น
กลุ่มอาคารเรียน - อาคารโรงฝึกงาน ส่วนแปลงที่ 2 ใช้เป็นกลุ่มบ้านพักครู- อาจารย์ และสนามกีฬา
พ.ศ. 2538 ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยครั้ง แรก วัน ที่ 12 พฤษภาคม2538 มีชื่อว่ า
“ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย” โดยได้รับงบประมาณจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000,000
บาท
พ.ศ. 2539
เริ่มเปิดทาการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบ่งเป็น 4
สาขาวิชา คือ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และตั้งสานักงาน ชั่วคราวอยู่ที่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อาศัยบุคลากร และอาคารเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
พ.ศ. 2540 ได้ทาการย้ายสานักงานสานักงานมาอยู่ กิโลเมตรที่ 7 ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ
ตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และเปิดทาการเรียน การสอนเพิ่มคือช่างเชื่อม ช่าง
สถาปัตยกรรม พณิชยกรรม การบัญชี และ การขาย
พ.ศ. 2548 เริ่มเปิดทาการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่มอีก 1 สาขางาน
คือ พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2552
เริ่มเปิดทาการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
พณิชยกรรม 2 สาขางาน คือ พณิชยการบัญชี และพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เปิดสอนวิชาชีพ 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทพาณิชยกรรม โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล และ
เทคนิคโลหะ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการศึกษา
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เปิดสอนวิชาชีพ 5 ประเภทวิชา ได้แก่
ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรมประเภทพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานสีและตัวถังรถยนต์
2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขางานผลิตภัณฑ์
- สาขางานผลิตภัณฑ์ (ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
4.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
5.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
6.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขางานสถาปัตยกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาการตลาด

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาคหกรรม
2.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
4.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สภาพชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
จ.เชียงราย ตาบลป่าอ้อดอนชัย ตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงราย และมีระยะทาง
ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ย่านกลางของตาบลเป็นที่ราบลุ่ม
พื้นที่ด้านทิศใต้เป็นเนินเขาสลับทุ่งโล่งติดกับเทือกเขาดอยปุย ทิศตะวันตกติดเทือกเขาดอยฮาง บริเวณที่ราบ
ลุ่มย่านกลางของตาบลมีแม่น้าแม่ลาว, น้าแม่กรณ์ไหลผ่าน เป็นย่านที่ตั้งที่อยู่อาศัย และประกอบกสิกรรมที่
สาคัญของตาบล
สภาพเศรษฐกิจ
ตาบลป่าอ้อดอนชัยมีเนื้อที่ประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,000 ไร่ โดยมีเส้นทาง
คมนาคมทางบกเชื่อมต่อกับทางจังหวัดเชียงราย เป็นถนนลาดยางมาตรฐาน จานวน 2 สายทางที่มีรถโดยสาร
รับจ้างวิ่งอย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตาบลข้างเคียง และ หมู่บ้านภายใน
ตาบล จานวน 5 เส้นทาง

สภาพสังคม
ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของ ตาบลป่าอ้อดอนชัย คือวัดร่องขุ่น ตั้ง อยู่
บ้านร่องขุ่นกม.ที่ 817-818 ทางขวามือ ก่อนจะถึงตัวเมือง ๑๒ กม. โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
จิตรกรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบทั้ง หมด และมีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่เศษ ของคุณวันชัย
วิชญชาคร และเงินบริจาค ของผู้ที่มีจิตศรัทธา ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาว
เป็นพื้น ประดับด้วยกระจกบนปูนปั้นเป็นลายไทย โดยเฉพาะเหนืออุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยาย เป็น
รูปกึ่งช้างกึ่งวิหคเชิดงวงชูงา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนโดยฝีมือของอาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้บรรจงลงมือสร้างสรรค์ขึ้น
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
0
165
95
260

ทวิภาคี
155
124
105
384

ทวิศึกษา
175
164
159
498

ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2

ปกติ
0
0

ทวิภาคี
124
104

รวม ปวส.

0

228

รวม
330
453
359
1142

รวม
124
104
228

ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา
117
100
90
88
207
188

คิดเป็นร้อยละ
85.47
97.78
90.82

ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา
297
161
100
95
397
256

คิดเป็นร้อยละ
54.21
95.00
64.48

ข้อมูลบุคลากร
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ/ รอง
ผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

3

3

-

8
0
34
0
15
10

8
32
5
-

8
34
15
-

13

-

-

57
83

45
45

57
57

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม
6
5
11
พาณิชยกรรม
3
2
5
ศิลปกรรม
0
0
0
คหกรรม
1
0
1
เกษตรกรรม
0
0
0
ประมง
0
0
0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
0
1
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0
0
0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
11
7
18

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)
8
8
1
2
5
24

อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน(บาท)
189600.00
8307050.00
698000.00
8591510.00
1909700.00
19695860.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นาสังคม”
อัตลักษณ์
“รู้คิดจิตอาสา”
เอกลักษณ์
“เข้าถึงชุมชน บาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม”
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านวิชาชีพ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน”

พันธกิจ
1. ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นวิ ช าชี พ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน
2. มุ่งพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. พั ฒนากระบวนการบริ หารการจั ดการและกระบวนการเรี ยนการสอน โดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ
4. บริการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการอาชีพให้กับชุมชน สังคม บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อม
ที่จะได้รับการตรวจสอบ จากภายในและภายนอก
2. พัฒ นาวิ ทยาลั ยฯ ให้ เป็ นสถานท่า จัด การเรีย นการสอนด้า นอาชีว ศึก ษาทั้ ง แบบปกติแ ละ
ระบบทวิภาคี
3. ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีความรู้และทักษะสมรรถนะวิชาชีพให้ได้
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ วิชาชีพ ตลอดจนมีทัก ษะในการใช้ เทคโนโลยีไ ด้อย่ างเหมาะสมและเป็น ผู้ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม
4. มีผลงาน งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ งานสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน นักศึกษา สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรการที่ 3 เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
มาตรการที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่าย
มาตรการที่ 1 เร่ ง รั ด และพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ ร่ ว มกั บ กั บ สถานประกอบการ
ที่ได้มาตรฐาน
มาตรการที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มาตรการที่ 3 เพิ่มบทบาทความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียนต้นสังกัดหรือโรงเรียน
เครือข่าย
มาตรการที่ 4 สร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 ระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อจัดการ
อาชีวศึกษา
มาตรการที่ 2 เสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
มาตรการที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
มาตรการที่ 5 การบริหารความเสี่ยง
มาตรการที่ 6 พัฒนางานบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาต้นสังกัดเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย
มาตรการที่ 3 ลดปัญหาการออกกลางคัน
มาตรการที่ 4 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา
มาตรการที่ 5 สร้างระบบการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ (กลยุทธ์ และมาตรการ ต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการ ของ สอศ.)
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ
รางวัล
ระดับ

ให้โดย

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รางวัล
ระดับ

ให้โดย

รายการ

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
นายธนานุรักษ์ ดอนชัย
รองชนะเลิศ
ภาค
ภาคเหนือ
ทักษะงานปูน

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
นางยุวดี วงศ์กาปิน
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผู้บริหารดีเด่น ด้านวิชาการ
นายประพันธ์ มอนแก้ว
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ครูผู้สอนดีเด่น
นายสุขแก้ว คาเมืองสา
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ครูผู้สอนดีเด่น
นายธนานุรักษ์ ดอนชัย
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ครูผู้สอนดีเด่น
นายนิวัฒน์ คักกันหา
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ครูผู้สอนดีเด่น
นายวัตกรณ์ รัตนดารงค์ฤทธิ์
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ครูผู้สอนดีเด่น
นายวชิรศักย์ กุลดี
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ครูจิตอาสาดีเด่น
นางขวัญหทัย นิลแก้ว
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ดีเด่น
นายมนัส ชูเวช
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
สอศ.
ผู้บริหารดีเด่น ศรีอาชีวะ
นายปรพล คลอนศรี
อาชีวศึกษา จังหวัด
ชนะเลิศ
จังหวัด
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
เชียงราย
นายธนานุรักษ์ ดอนชัย
รองชนะเลิศ ชาติ
สอศ.
ทักษะงานปูน
นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
อาชีวศึกษา จังหวัด
ชนะเลิศ
ภาค
ทักษะการร้องเพลงไทยสากลหญิง
เชียงราย
นายอมรเทพ สุภางาม
อาชีวศึกษา จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
การแข่งขันทักษะระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เชียงราย
นายอมรเทพ สุภางาม
อาชีวศึกษา จังหวัด
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
การแข่งขันทักษะระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เชียงราย

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
นางสาวชนิภา ใจมา
รองชนะเลิศ
ภาค
ทักษะงานปูน
นายชาวิทย์ แซ่เล่า
รองชนะเลิศ
ภาค
ทักษะงานปูน

ให้โดย
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
นายนนทัช วิสิฐธนไฟบูลย์
ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
นายสุรเดช พระพรสิริ
ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
นายนฤบดินทร์ แซ่ว่าง
ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
นายนฤบดินทร์ แซ่ว่าง
ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
นายเกียรติคุณ นามสาม
ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นายอนุรักษ์ ปาเอ้ย
ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่ง เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และสถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึ กษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชีย งราย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุ กต์ใช้เ ป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอ าชีวศึ กษาแต่ ละระดั บการศึกษา และมีคุ ณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บสาขาวิ ช าที่ เรี ย น หรื อ ท างาน โดยเน้น ความรู้ เ ชิ ง ทฤษฏี และหรื อ ข้ อ เท็ จ จริง เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อ าชี ว ศึ กษาแต่ละระดั บ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการปฏิบั ติ ง าน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับ ผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็นสาคั ญ ตอบสนองความต้องการของผู้เ รียนทั้ง วั ยเรียนและวัยทางาน ตาม
หลั กสู ตร มาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีว ศึก ษาแต่ ละระดับ การศึ กษา ตามระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับ เกี่ ยวกับ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เ รียน รวมทั้ งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุ นจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ วมมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ กรต่ า ง ๆ เพื่อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด ท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งาน วิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็ จ
การศึ กษาอาชีว ศึ กษาที่ พึง ประสงค์ ด้า นความรู้ ตามรายการประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาของสถานศึก ษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 188 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ90.821 ของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสะท้อน :
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงปริมาณ : 1. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
43 คน
2. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 0 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2 ดาว
ผลสะท้อน :
3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 18 ชิ้น
เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 2 ชิ้น
ผลสะท้อน :
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 5 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ อันดับ 1 ระดับ จังหวัด และอันดับ 2 ระดับ ชาติ
ผลสะท้อน :
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 227 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ผลสะท้อน :
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 194 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ30.70ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลสะท้อน :

7. การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 188 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ90.821 ของผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ผลสะท้อน :
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จ การศึกษาอาชีวศึ กษาที่พึง ประสงค์ ด้านทักษะและการประยุก ต์ใช้ ตามรายการประเมิ นคุณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 188 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ90.821 ของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสะท้อน :
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงปริมาณ : 1. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
43 คน
2. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 0 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2 ดาว
ผลสะท้อน :
3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 18 ชิ้น
เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 2 ชิ้น
ผลสะท้อน :
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 5 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ อันดับ 1 ระดับ จังหวัด และอันดับ 2 ระดับ ชาติ
ผลสะท้อน :
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 227 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ผลสะท้อน :
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 194 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ30.70ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลสะท้อน :
7. การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 188 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ90.821 ของผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ผลสะท้อน :
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลัก ษณะที่
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 188 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ90.821ของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลสะท้อน :
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์หรือผลการประเมิน อวท. หรือ
อกท.
ผลสะท้อน :
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงปริมาณ : 1. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
43 คน
2. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 0 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2 ดาว
ผลสะท้อน :
4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 20 ชิ้น
เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 2 ชิ้น
ผลสะท้อน :
5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 5 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ อันดับ 1 ระดับจังหวัด และ อันดับ2 ระดับชาติ
ผลสะท้อน :
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 256 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ100ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ผลสะท้อน :
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 194 คน

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ30.70ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลสะท้อน :
8. การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 64 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ92.7ของผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ผลสะท้อน :
9. การบริการชุมชนและจิตอาสา
เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 5 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับ ดีเลศ
ผลสะท้อน :
2) จุดเด่น
1.ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3) จุดที่ควรพัฒนา
2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.การมีส่วนกันหน่วยงานภายนอกและทุกฝ่ายงานต่างๆไในองค์กร
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่ าง
เป็นระบบ
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ผลการประเมิน กาลังพัฒนา
ผลสะท้อน :
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
เชิงปริมาณ : จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม ไม่มีการพัฒนา
เชิง คุ ณภาพ : ร้อ ยละ0ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีก ารพั ฒนาหลักสู ตรฐาน สมรรถนะ หรื อปรั บปรุ ง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลสะท้อน :

3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน ดี
ผลสะท้อน :
4. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
เชิงปริมาณ : จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
57 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ81.48ของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ผลสะท้อน :
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : 1. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 57 คน
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 57 คน
3. จานวนครู ที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจั ดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธี การสอนที่
หลากหลาย 57คน
4. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน 57 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 57
คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ90.81ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ผลสะท้อน :
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : 1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 57 คน
2. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็ นปัจจุบัน 57
คน
3. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
57 คน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 57 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 57 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70.81ของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ผลสะท้อน :
3. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

เชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอิ นเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
34 ห้อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ59.64ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : 1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 58 คน
2. จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย12 ชั่วโมงต่อปี 5 คน
3. จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
4. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5. จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ21.11ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลสะท้อน :
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระดับดี
ผลสะท้อน :
3. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
6. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
เชิง ปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ไ ด้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้

เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้ อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
ระดับยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาการคมนาคมภายในสถานศึกษา
ระบบการสื่อสารภายใน และ
ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
8. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ระดับดีเลิศ
ผลสะท้อน :
9. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา 200 mbps
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมู ลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
10. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจั ดการเรียนการสอน
34 ห้อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ59.46ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน
ผลสะท้อน :
4.2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดีเลิศ
ผลสะท้อน :
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 5
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ดีเลิศ

ผลสะท้อน :
4. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา 200 mbps
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน :
5. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
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เชิงคุณภาพ : ร้อยละ59.46ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน
ผลสะท้อน :
2) จุดเด่น
- การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3) จุดที่ควรพัฒนา
- การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การมีส่วนร่วมกับทุกภายส่วนและการประสานงานต่างๆ
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสัง คมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสัง คมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : 1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 57
2. จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย12 ชั่วโมงต่อปี 5
3. จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5. จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรั บ
หรือเผยแพร่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ21.11ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลสะท้อน :
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ผลสะท้อน :
3. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระดีบดี
ผลสะท้อน :
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงาน
5. การบริการชุมชนและจิตอาสา
เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 5
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ดีเลิศ
ผลสะท้อน :
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 20
เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 2
ผลสะท้อน :
2. การจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : 1. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 57
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 57
3. จานวนครู ที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธี การสอนที่
หลากหลาย 57
4. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน 57
5. จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 57
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ88.51ของครูผู้สอน
ผลสะท้อน :
2) จุดเด่น
- การจัดการเรียนการสอน
3) จุดที่ควรพัฒนา
- การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1
ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
100

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
3
1
3
(V-NET)
ผลรวมคะแนนที่ได้
103
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 115
89.57
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00
– 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
3
2
6
ประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
2
4
ผลรวมคะแนนที่ได้
10
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
40.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00
– 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อการประเมิน
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

2

3

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
6

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
15
5
75
ผลรวมคะแนนที่ได้
91
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95
95.79
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00
– 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2
ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
10

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2
5
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
3
5
15
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
25
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 =
100.00
(ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25
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) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

2

5

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
10

3

5

15

5
3
2

5
5
5

25
15
10

2

1

2

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
30
30

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 =
100.00
(ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00
– 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
ผลรวมคะแนนที่ได้
77
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85
90.59
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00
– 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5
5
25
จัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ
2
5
10
งานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
10
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2
5
10
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
2
5
10
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
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) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00
– 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3
ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
3
1
3
หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
3
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15
20.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00
– 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
5
10
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
45
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00
– 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

ร้อยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
86.81
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
89.57
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
40
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
95.79
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
96.1
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
100
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
90.59
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
100
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
100
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
80
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
100
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
20
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
89.80
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00
– 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาทีก่ าหนดเพิม่ เติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
1.1 ด้านความรู้

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1. 1.โครงการเยี่ยมบ้าน 2.โครงการจัดอบรมครูแนะแนว
3.โครงการจัดทาแผนงานการปฎิบัติงานประจาปี 4.
โครงการจัดหาทุนการศึกษา

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1. 1.โครงการความร่วมมือ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ 2.ส่งเสริมให้แผนกวิชาฯ ส่ง
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ นักเรียน นักศึกษา ที่
ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในรูปแบบของรายงานรูปเล่ม 3.
ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ร่วมกันสรุปผล นักเรียน นักศึกษา
ที่ผ่านการประเมิน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.ส่งเสริมให้ทาครูที่ปรึกษา
ทาการสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ทุกชั้นปี 5. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการประเมิน อวทฯ ยกระดับการประเมินให้
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. 1.โครงการส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ร่วมกันสรุปผล
นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการประเมิน ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.โครงการ
ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ทาการสรุปผลการประเมินผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ทุกปี

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

1. 1.โครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ 2.จัดทาแบบสารวจความต้องการ
ของสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาเรื่องหลักสูตร
การเรียนการสอน
1. 1.โครงการอบรมการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียน การ

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
สอนในสถานศึกษา

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

1. 1.โครงการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาศัญ 2.โครงการพัฒนาการใช้สื่อใหม่ๆ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

1. 1.โครงการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาศัญ 2.โครงการพัฒนาการใช้สื่อใหม่ๆ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น 3.
โครงการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาศัญ 4.โครงการพัฒนาการใช้สื่อใหม่ๆ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

1. 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา 2.โครงการพัฒนาระบบจราจร ใน
สถานศึกษา เช่น ป้ายจอดรถ โรงรถ สัญญาณจราจร 3.
โครงการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยใน
สถานที่ราชการ 4.โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 5.โครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างในห้องเรียนและ
พื้นที่ปฎิบัติงาน
1. 1.โครงการประกวด นวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัย ในสถานศึกษา

