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คานา
รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (SAR) เป็ น การสรุ ป ผลการจั ด การศึ ก ษา
ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายที่สะท้อนถึงผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จ
จากการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6
มาตรา 48 ที่พึ่งประสงค์ การจัดการด้านอาชีวศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสากัดและสารธารณชนได้รับทราบ และเตรียม
ความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศที่สะท้อน
ถึงการดาเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ร่วมกัน
กาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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คาชี้แจง
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
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สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ)
แผนภูมิ/แผนภาพที่
รูปที่ 2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 จุดเด่น
1.2.1 พัฒนาศูนย์ความชานาญเฉพาะทางด้านสาขาไฟฟ้าในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
1.2.2พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
1.2.3 รางวันชนะเลิศอันดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เครื่องล้างแอร์อเนกประสงค์ ระดับ อศจ.
1.2.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เครื่องจัดการระบบเลี้ยงปลาอัตโนมัติ ระดับ อศจ.
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การมีส่วนกันหน่วยงานภายนอกและทุกฝ่ายงานต่างๆไในองค์กร
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.2 จุดเด่น
- การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนกาสอน
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การมีส่วนร่วมกับทุกภายส่วนและการประสานงานต่างๆ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
1.2 จุดเด่น
- การจัดการเรียนการสอน
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
1.2 จุดเด่น
- ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การมีส่วนกันหน่วยงานภายนอกและทุกฝ่ายงานต่างๆไในองค์กร
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เลขที่ 91 หมู่ 9 กิโลเมตรที่ 7 ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ
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
ทรงเสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ย์ ร าชสมบั ติ เ ป็ น ปี ที่ 50 ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่ ง พระองค์ ไ ด้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า 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 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้ น ได้ป ระกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงรายขึ้น เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2538 ณ กิโ ลเมตรที่ 7 ถนนเด่นห้ า – ดงมะดะ ตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการบนที่ดินราชพัสดุสารบัญ
ลาดับที่ 0551-003-37 เล่มที่ 1 หน้าที่ 3 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นแปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 36 ไร่
1 งาน 95.4 ตารางวา และอีกแปลงห่างกันประมาณ 100 เมตร ซึ่งเป็นสนามกีฬากลางของตาบลป่าอ้อ-ดอน
ชัย สภาตาบลได้ยกให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในพื้นที่ 37 ไร่ 82 ตารางวา เป็นที่ดินไม่มี
เอกสารสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น และได้นาขึ้นทะเบียนราชพัสดุแล้ว รวมที่ดิน 2 แปลง 73 ไร่ 2 งาน 77.4 ตาราง
วา โดยใช้ที่ดินแปลงแรกเป็น กลุ่มอาคารเรียน - อาคารโรงฝึ กงาน ส่วนแปลงที่ 2 ใช้เป็นกลุ่มบ้านพั ก ครู อาจารย์ และสนามกีฬา
พ . ศ . 2538 ป ร ะ ก า ศ จั ด ตั้ ง วิ ท ย า ลั ย ค รั้ ง แ ร ก วั น ที่ 12 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2538 มี ชื่ อ ว่ า
“ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย” โดยได้รับงบประมาณจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000,000บาท
พ.ศ. 2539 เริ่มเปิดทาการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ
ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และตั้งสานักงาน ชั่วคราวอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อาศัยบุคลากร และอาคารเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
พ.ศ. 2540 ได้ ท าการย้ า ยส านั ก งานส านั ก งานมาอยู่ กิ โ ลเมตรที่ 7 ถนนเด่ น ห้ า – ดงมะดะ
ตาบลป่ าอ้อดอนชั ย อาเภอเมือง จั งหวัดเชียงราย และเปิดทาการเรีย น การสอนเพิ่มคื อช่างเชื่ อม ช่าง
สถาปัตยกรรม พณิชยกรรม การบัญชี และ การขาย
พ.ศ. 2548 เริ่มเปิดทาการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่มอีก 1 สาขางาน คือ
พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2552 เริ่มเปิดทาการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม
2 สาขางาน คือ พณิชยการบัญชี และพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เปิดสอนวิชาชีพ 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม และประเภทพาณิชยกรรม โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบการศึกษ
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การจัดการศึกษา
ปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนาภิ เ ษกเชี ย งราย ได้ เ ปิ ด สอนวิ ช าชี พ 5 ประเภทวิ ช า ได้ แ ก่
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมประเภทพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(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
- สาขาการโรงแรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาคหกรรม
2.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
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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 และมีระยะทางห่างจากที่ว่าการ
อาเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ย่านกลางของตาบลเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ด้านทิศใต้เป็นเนิน
เขาสลับทุ่งโล่งติดกับเทือกเขาดอยปุย ทิศตะวันตกติดเทือกเขาดอยฮาง บริเวณที่ราบลุ่มย่านกลางของตาบลมีแม่น้า
แม่ลาว, น้าแม่กรณ์ไหลผ่าน เป็นย่านที่ตั้งที่อยู่อาศัย และประกอบกสิกรรมที่สาคัญของตาบล
สภาพเศรษฐกิจ
ตาบลป่ าอ้อดอนชัย มีเนื้ อที่ป ระมาณ 72 ตารางกิโ ลเมตร หรือประมาณ 45,000 ไร่ โดยมีเส้ นทาง
คมนาคมทางบกเชื่อมต่อกับทางจังหวัดเชียงราย เป็นถนนลาดยางมาตรฐาน จานวน 2 สายทางที่มีรถโดยสารรับจ้าง
วิ่งอย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตาบลข้างเคียง และ หมู่บ้านภายในตาบล จานวน 5
เส้นทาง
สภาพสังคม
ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของ ตาบลป่าอ้อดอนชัย คือวัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ บ้านร่อง
ขุ่นกม.ที่ 817-818 ทางขวามือ ก่อนจะถึงตัวเมือง ๑๒ กม. โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนว
หน้าของประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบทั้งหมด และมีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่เศษ ของคุณวันชัย วิชญชาคร และเงิน
บริจาค ของผู้ที่มีจิตศรัทธา ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้น ประดับด้วยกระจก
บนปูนปั้นเป็นลายไทย โดยเฉพาะเหนืออุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยาย เป็นรูปกึ่งช้างกึ่งวิหคเชิดงวงชูงา ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนโดยฝีมือของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้บรรจงลง
มือสร้างสรรค์ขึ้น
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
168
141
96
405
ปกติ
0
0
0

ข้อมูลผู้เรียน
ทวิภาคี
235
201
103
539
ทวิภาคี
141
114
255

ทวิศึกษา
6
184
150
340

รวม
409
526
349
1284
รวม
141
114
255
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ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา
415
308
121
97
536
405

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช.3
409
ปวส.2
141
รวม
550

สาเร็จการศึกษา
356
140
496

คิดเป็นร้อยละ
74.22
80.17
75.56

คิดเป็นร้อยละ
87.04
99.29
90.18

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

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
(คน)
(คน)

3

3

-

11
34
16
15
9
61
88

11
32
10
53
53

11
30
41
41
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ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม
7
8
พาณิชยกรรม
3
4
ศิลปกรรม
คหกรรม
1
1
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
พาณิชยนาวี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น
12
14
ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)
8
4
2
0
0
14

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

จานวน(บาท)
189600.00
9070300.00
0.00
8591510.00
1797000.00
19648410.00

รวม(สาขาวิชา)
15
7
2
2
36
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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
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เป็นผู้ นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลั งขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
7. ส่งเสริม/พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ
เป้าประสงค์
1.) ผลิตและพัฒนากาลั งคนอาชีว ศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ไ ด้ตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และฝึกอบรมวิชาชีพกาลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบ บให้
เพิ่มขึ้น
2) มี ป ริ ม าณครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา พอเพี ย งต่ อ การจั ด
การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
3) พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4.) สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส. และ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมื อทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานสถานศึกษา สถานประกอบการ ทั้งภายในและต่างประเทศ
5.) ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา

9
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรการที่ 3 เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
มาตรการที่ 4 พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ นผู้ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ส ามารถประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่าย
มาตรการที่ 1 เร่งรัดและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับกับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน
มาตรการที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มาตรการที่ 3 เพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียนต้นสังกัดหรือโรงเรียนเครือข่าย
มาตรการที่ 4 สร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 ระดมทรั พยากรจากภาคส่ ว นต่า ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อจั ด การ
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
(กลยุทธ์และมาตรการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการของ สอศ.)
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
เปิดบ้านแม่ลาวหก้าวสู่วัตกรรมนาสู่ทักษะอาชีพ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
โรงเรียนแม่ลาววิทยาลัย
งานมหกรรมเครือข่ายคลังปัญญา ภาคเหนือ ครั้งที่ 2
รางวัลอื่น ๆ
ภาค
โรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ
สานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาต้นแบบสื่อการเรียน การสอนออนไลน์
รางวัลอื่น ๆ
ชาติ
อาชีวศึกษา (สอศ.)
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายการ
รางวัล
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายศุภชาติ ธีรธรรม
ชนะเลิศ
ทักษะงานปูน
นายมนตรี นาหลวง
เครื่องจัดการระบบเลี่ยงปลา
ชนะเลิศ
อัตโนมัติ
นายวีระภัทร เชอกอ
ชนะเลิศ
เครื่องล้างแอร์อเกประสงค์
นายเกษม กองแสง
รองชนะเลิศ
มวยสากลสมัครเล่น

ระดับ
ปีการศึกษา 2563
ระดับ

นายนวัฒน์ คักกันหา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่ใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด
นายนวัฒน์ คักกันหา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ

ให้โดย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจบังหวัดเชียงราย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิษฐ์

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายอัมรินทร์ ต๊ะวิโล ว่าทีร้อยตรีปริญญากร มีแก้วแกม
รางวัลอื่น ๆ
ทักษะงานสีรถยนต์
นายประพันธ์ อารินทร์ นายดุสิต วรรณโล
รางวัลอื่น ๆ
ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า
นายพูนศักดิ์ ปลายหาญ
รางวัลอื่น ๆ
ทักษะการขับขี่ปลอดภัย Honda
นายพูนศักดิ์ ปลายหาญ
การแข่งขังทักษะขับขี่ปลอดภัย Honda

ให้โดย

ระดับ

ให้โดย

ชาติ

อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน

ภาค
ภาค

รองชนะเลิศ

ชาติ

รองชนะเลิศ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด
พิจิตร
ศูนย์ฝึกขับขี่ AP
Honda เชียงใหม่
ศูนย์ฝึกขับขี่ Honda
ห้างหุ้นส่วนจากัดกรร
ชัยมอเตอร์
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายณัฐวุฒิ ิจวงค์
วิ พนา
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายตะวัน เมกากู่
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายรัฐวุฒิ วินิจวงค์พนา
ทักษะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายชัยวุฒ แยลูกู
การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย Honda
นายบารมี มาเยอะ ทักษะงานสีรถยนต์
นายบารมี มาเยอะ ทักษะงานสีรถยนต์
นายสุชาติ จะยี นายคมศักดิ์ แซ่ท้อ
นายวิศรุต วงค์นภาไพรศาล ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า
นายธนชัย อาย้อ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย
เชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.
นายสาวรุ่งตะวัน มาเยอะ การแข่งขันทักษะการประกอบ
อาหารไทยธุรกิจ ระดับ ปวช.
นายเกียยไกร มณีณิชา การแข่งขันทักษะการพัฒานาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.
นายศักดิ์สิทธิ์ อยู่ลือ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.
นายอัครพล อาภัย การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบ
พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.
นางสาววรรณัน แซ่โซ้ง การแข่งทักษะการนาเสนอรายการ
นาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศน์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.
นางสาวขัวญตา หล้าตั้น การแข่งขันทักษะการนาเสนอ
รายการนาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
นางสาวบุญรอด นามสาม การแข่งขันทักษะการออกแบบ
และการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับปวช.
นายธีรเมฆ โวยยือ การแข่งขันทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวช.

รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัด

รางวัล

ให้โดย
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย
อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย

รางวัลอื่น ๆ
รางวัลอื่น ๆ

ให้โดย
ศุนย์ขับขี่Honda ห้างหุ้นส่วน
ชาติ
จากัดกรรชัยมอเตอร์
ชาติ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ชาติ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

รางวัลอื่น ๆ

ภาค วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

รองชนะเลิศ

ระดับ

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ ส ถานศึ ก ษาระบุ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และสถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุ กต์ใช้เป็ น ไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามหลั ก การ ทฤษฏี และแนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาอาชีว ศึ กษามีทั ก ษะที่ จาเป็น ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิช าชีพ และทักษะชีวิตเป็น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครู ที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภ าพ
มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรี ยนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ เรี ย น รวมทั้งการช่ว ยเหลื อ ส่ งเสริ ม สนับสนุนจากผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น หรื อ ร่ ว มกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษารายงานการประเมิ น ผลและการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 ทั้งหมด 357 คน ผ่านการประเมินวิชาชีพครั้งแรก จานวน 357 คน และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2563 ทั้งหมด 102 คน ผ่านการประเมินวิชาชีพครั้งแรก จานวน 102 คน เทียบกับ
จานวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จานวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 89.04
ค่าคะแนน=5 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. ผลการสอบ V-NET โดยภาพรวมอยู่ในระดับกาลังพัฒนา มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบในระดัประกาศนียบัตร
วิช าชีพ (ปวช.) 357 คน และ ผู้ ล งทะเบียนเข้าสอบในระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) 102คน
ที่ ไ ด้ ค ะแนนตั้ ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไปจ านวน 0 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.00 ค่ า คะแนน=3
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุ กต์ใช้ ให้ ส ถานศึกษารายงานผลสั มฤทธิ์ในการพัฒ นาคุณลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอาชีว ศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้ เ รี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ผ่ า นการเป็ น ผู้ ป ระกอบการฯและผู้ เ รี ย นประสบความส าเร็ จ สู่ ก ารเป็ น
ผู้ ป ระกอบการฯ ปี การศึกษา 2564รวมทั้งสิ้ น 356คน แบ่งออกเป็น จานวนผู้ เรียนเป้าหมายที่ผ่ านการเป็ น
ผู้ประกอบการฯ จานวน 215 คน
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และแข่งทั กษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด จานวน 33
รายวิ ช า ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 จ านวน 0 ราย วิ ช ารองนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 จ านวน 12 รายการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จานวน 1 รายการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จานวน 5 รายการ
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริ ย ธรรม และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ให้ ส ถานศึกษารายงานผลสั มฤทธิ์ในการพั ฒ นา
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน
349 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จานวน 114 คน รวมทั้งสิ้น 463 คน เทียบกับจานวน
ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบั ตร (ปวช) และหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส) แรกเข้าของรุ่นส าเร็จ
การศึกษาจานวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 88.22 ค่าคะแนน = 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ภูมิใจในความเป็นไทย
จากแนวทางการปฏิบัติงานแบบคุณลักษณะของ อวท. มีผลการประเมิน ระดับอาชีวศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
คิดเป็นร้อยละ 70.01 ค่าคะแนน = 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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3. นักเรียน นักศึกษาจบแล้วมีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อมีค่าเฉลี่ย 80.06 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2) จุดเด่น
1) มีระบบในการพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาให้สาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ
2) มี ก ารพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ให้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
3) กระบวนการในการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน สนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการจัดอบรมในหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ผู้เรียน เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพจากสถาน
ประกอบการมาให้ความรู้ในการฝึกทักษะผู้เรียน
5) มีแผนงานโครงการในการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
6) มีการเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการจัดการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา
ตามตารางสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความตะหนักและเพิ่มความรู้ทางทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ ให้ แก่ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและตลาดแรงงาน
7) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิม มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขา
งานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานและติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
9) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่ ว นร่ว มในการกาหนดมาตรฐานการศึ ก ษา
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และตรง
ตามบริบทของสถานศึกษา สามารถดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
10). พัฒนาศูนย์ความชานาญเฉพาะทางด้านสาขาไฟฟ้ากาลังในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
11). พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
1) การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2) ควรพัฒนาระบบการติดตามดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนในระดับ
ปวช.สามารถสาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน
3).ระบบการดูแลและติดตามผู้เรียน
4).การส่งเสริมการมีงานทา
5).ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
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2) ควรส่งเสริมให้ผู้เรี ยนได้รับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่ว มการประกวดแข่งขันทางด้านทัก ษะ
วิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3) ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรีย นให้ มีทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ และจิตนาการแก่ผู้เรียนเพื่ อให้ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อนาผลงานเข้าแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป
4) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา สร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมประกวดผลงาน นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และควรส่งเสริมสนับสนุ นการจัดทาโครงการวิชาชีพหรือโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดในองค์กรหน่วยงานภายในและภายนอกที่จัดขึ้น ในระดับภาค ชาติ และ
ระดับนานาชาติ
5) การมีส่วนกันหน่วยงานภายนอกและทุกฝ่ายงานต่างๆในองค์กร
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. มีกระบวนการทางานตามข้อประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 89.99 อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
2.โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ยอดเยี่ ย ม จ านวนสาขาวิ ช าหรื อ สาขางานที่ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ
จานวน 14 สาขางาน/สาขาวิชา เทียบกับจานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้ งหมด 14 สาขางาน/สาขาวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 87.21 ค่าคะแนน = 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
4.2.2 ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษา ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการพั ฒ นาการจั ด การ
อาชีว ศึกษาด้านการจั ดการเรี ย นการสอนอาชีว ศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. มีกระบวนการทางานและขั้นตอนครบทั้ง 5 ข้อการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีครูผู้สอน ปวช/ปวส จานวน 61 คน จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทียบกับครูผู้สอนทั้งหมด
จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 89.99 ค่าคะแนน = 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3. โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีครูผู้สอน จานวน 61 คน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 86.00 ค่าคะแนน = 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4. ครูผู้สอนมีการจัดทาข้อมูลผู้เรียน มีข้อมูลสารสนเทศ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ครูผู้สอนดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนในด้านอื่น ๆ
5. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 12/ชั่วโมงต่อปี ทุกคนคิดเป็นร้อยละ
75.00 ค่าคะแนน = 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
6. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
สืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพครอบคลุมทุกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.80
ค่าคะแนน = 5 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหาร
จัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายจัดให้ มีข้อมูล พื้นฐานที่จาเป็นส าหรับการบริ ห าร
สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 81.05
2. มีอาคารสถานที่ ห้ องเรี ย น ห้ องปฏิบัติการเพียงพอต่ อความต้ องการ และมีโ ครงการพัฒ นาดู แ ล
สภาพแวดล้ อ ม และพั ฒ นาดู แ ล ภู มิ ทั ศ น์ สิ่ ง อ านวยความสะดวก อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ ยอดเยี่ ย ม
คิดเป็นร้อยละ 80.05
3. สถานศึกษามีปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของ ระบบไฟฟ้า ระบบน้าประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร
รวมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 80.00
4. มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 86.40
5.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สาหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึก ษากับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเชื่อมโยงโครงข่ายหลักภายในด้วย
เส้ น ใยแก้ว น าแสง เพื่อทาการเชื่อมต่อ ระบบเครื อ ข่ายทั้งหมดภายในวิ ทยาลั ยเทคนิ คกาญจนาภิเ ษกเชีย งราย
เข้าด้วยกัน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 81.01
4.2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งมาตรฐานการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากาหนด วิทยาลัยสารพัดช่างน่านได้ดาเนินการครบทุก
ข้อกาหนดอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 80.04
2) จุดเด่น
1.การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.มีกระบวนการทางานตามข้อประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงระบบการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้อง
กับปัจุบันมากที่สุด
2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีวิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. การมีส่วนร่วมกับทุกภายส่วนและการประสานงานต่างๆ
5.จัดโครงการอบรมครูผู้สอนให้มีวิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี มีการระดมทรั พยากรในการจัด การเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 88.06
2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใน
การระดมทรัพยากร เพื่อนามาใช้ประโยชน์ด้านการจัดการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คิดเป็นร้อย
ละ 79.80
3.สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการชุมชนและจิตอาสา ครบ 5 ข้อประเด็นการ
ประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 83.06
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผลการแข่งขัน"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 การแข่งระดับจังหวัด ส่งผลงานเข้าร่วม จานวน 20 ผลงาน ระดับภาค ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง จานวน 2 ผลงาน เข้าร่วมการประกวด ระดับชาติ จานวน 0 ผลงาน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.90
2. งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จานวน 57 เล่ม
3. การพัฒนาระบบและกลไก การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษ กเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 1 เล่ม
2) จุดเด่น
1.การจัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบบุคลากร
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มากขึ้น
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทางานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกระบวนการทางานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ให้กับครูผู้สอน และ
นักเรียน นักศึกษา
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
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ส่วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม
สถานศึ ก ษารายงานการประเมิ น ผลและการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ ส ถานศึ ก ษาน าผลการประเมิ น และการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดย
มี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1. 1.โครงการเยี่ยมบ้าน 2.โครงการจัดอบรมครูแนะ
แนว 3.โครงการจัดทาแผนงานการปฎิบัติงาน
ประจาปี 4.โครงการจัดหาทุนการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1. 1.โครงการความร่วมมือ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ 2.ส่งเสริมให้แผนกวิชาฯ
ส่งสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ นักเรียน
นักศึกษา ที่ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในรูปแบบของรายงาน
รูปเล่ม 3.ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ร่วมกันสรุปผล
นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการประเมิน ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.ส่งเสริม
ให้ทาครูที่ปรึกษา ทาการสรุปผลการประเมินผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ทุก
ชั้นปี 5. โครงการพัฒนามาตรฐานการประเมิน อวท
ฯ ยกระดับการประเมินให้ได้รับรางวัล ระดับเหรียญ
ทอง

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

1. 1.โครงการส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ร่วมกันสรุปผล
นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการประเมิน ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.โครงการ
ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ทาการสรุปผลการประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม
ทุกปี
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. 1.โครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ 2.จัดทาแบบสารวจความ
ต้องการของสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา
เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

1. 1.โครงการอบรมการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนในสถานศึกษา

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

1. 1.โครงการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาศัญ 2.โครงการพัฒนาการใช้สื่อ
ใหม่ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

1. 1.โครงการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาศัญ 2.โครงการพัฒนาการใช้สื่อ
ใหม่ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น 3.โครงการพัฒนาการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาศัญ 4.
โครงการพัฒนาการใช้สื่อใหม่ๆ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 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.โครงการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่ราชการ 4.โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 5.โครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างในห้องเรียน
และพื้นที่ปฎิบัติงาน
1. 1.โครงการประกวด นวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัย ในสถานศึกษา
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ภาพผนวก

