
 

 

 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม   

 คําอธิบาย 

ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป 

และไดรับการ เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการ

ดําเนินงานโครงการของ สถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรม    

ในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 

1. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  

3. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา  

5.ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

การตรวจสอบขอมูล 

1.การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2.การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  

3.การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

4.การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร 

จัดการสถานศกึษา   

5.มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชน 

เกณฑการประเมิน 

 นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 



 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  ดร.ธนภัทร              ม่ันคง   ตําแหนง ผูอํานวยการ 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1. นายเอกชัย         ใจเมคา     รองฝายวิชาการ 

  2. นางสาวเตือนใจ   อารีโรจนนุกูล  รองฝายบริหารทั่วไปและกิจกรรม 

  3. นางสถาพร        อํานา           หัวหนาการเงิน 

สรุปผลตามรายการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

ม ี 

2. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ม ี

3. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ม ี

4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา  

ม ี

5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ม ี

  

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 3.2.1  

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

 

ผลสัมฤทธิ์      

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

เชิงปริมาณ  :  รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา   

   วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดมีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ที่เปนขอมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1.ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีสวนรวมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนไปตาม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เริ่มตั้งแตการสรางการรับรูรวมกัน รวมวิเคราะหสภาพแวดลอมของ

สถานศึกษา รวมกําหนดทิศทางการพัฒนา จํานวน 86 คน 

2.ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561 – 2563          

(แผนพัฒนา 3 ป) ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาที่กําหนดข้ึนจํานวน 86 คน  

3.ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 ที่สอดคลองมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศึกษา จํานวน 86 คน 



 

 

4.สรางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดวยการ 

รวมกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารวมเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและรวม

เสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ผานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดดวยการสรางชุมชนแหง

การเรียนรูรวมกัน 

5. มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชกลยุทธการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ 

และบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากลจากการมีสวนรวมของผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับ  

  

 

 

 

ตารางจํานวนครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2562 และการวางแผนงานประกันคุณภาพภายในประจําป 2562 

ลําดับ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
จํานวนครูและ

บุคลากรทั้งหมด 

จํานวนครูและ

บุคลากรที่เขารวม 
คิดเปนรอยละ 

1 
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ที่เปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 
86 86 100 

2 
การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 

2563  
86 86 100 

3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2561 86 86 100 

4 
การวางแผนงานประกันคุณภาพภายใน

ประจําป 2561 
86 86 100 

คาเฉลี่ยรวม 86 100 

 

 รอยละของครูและบคุลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดเทากับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม      

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมโดยมีผลการ

บริหารสถานศึกษาดวยการสรางความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ท่ีเปนเชิงคณุภาพ ดังนี ้

1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา 2561 ประกอบดวย 3 

มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน เพ่ิมเติม 2 ประเด็นการประเมินตามการจัดการศึกษาที่โดดเดนและ Best 

Practice ของสถานศึกษา รวมเปน 11 ประเด็นการประเมินดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

 ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู   

 ประเดน็ที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

 ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค   

ประเด็นที่ 1.4 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศกึษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ  

สาขาวิชาชีพ (เพ่ิมเติม) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศกึษา  

 ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา   

 ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  

 ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  

 ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

2. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษา

และคณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

3. มีแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562 ท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด  

และพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 

2561 – 2563 และแผนปฎิบัติการประจําป พ.ศ. 2562   

5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยนวัตกรรมท่ีไดจากการมีสวนรวม 

ของผูบริหาร ครูและบุคลากร โดยมีชื่อนวัตกรรมวา กลยุทธการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบดวย 10 กลยุทธ 33 นโยบาย 90 โครงการ/

กิจกรรม 



 

 

 กลยุทธการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพ

มาตรฐานสากล ประกอบดวย 10 กลยุทธ 33 นโยบาย 90 โครงการ/กิจกรรม 

S1. สรางศักยภาพผูเรียน มีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของ

กับสาขาวิชาที่เรียนเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประกอบดวย 4 โครงการ/กิจกรรม 

P1.1 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ   

ตางๆที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

P1.2 ทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 

P1.3 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา     

S2. เพ่ิมขีดความสามารถใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 11 โครงการ/กิจกรรม 

P2.1 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะท ีจําเปนในศตวรรษที่ 21  

P2.2 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

P2.3 สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุขตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี      

S3. สรางรากฐานใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีภูมิคุมกันที่ดีและมีวินัยทางการเงิน ประกอบดวย 27 โครงการ/กิจกรรม 

P3.1 ผูสําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ด ี

P3.2 ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 

P3.3 เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

P3.4 มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

P3.5 มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

P3.6 นักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยมีเงินฝากออมกับธนาคารโรงเรียน 

S4. สรางกลไก การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจ

นิสัยที่ดี ประกอบดวย 6 โครงการ/กิจกรรม  

P4.1 สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนสถาน

ประกอบการตลาดแรงงาน 

P4.2 มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุ มวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

S5. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน ประกอบดวย 8 โครงการ/กิจกรรม 

P5.1 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศกึษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด 



 

 

P5.2 ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องเพ่ือ เปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเข

มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

P5.3 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

P5.4 ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศกึษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและ 

P5.5 การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร     

P5.6 สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ 

S6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ 

ประกอบดวย 14 โครงการ/กิจกรรม 

P6.1 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 

P6.2 สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี  หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

P6.3 สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ          

P6.4 ครุภัณฑ 

P6.5 งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

S7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย 7 

โครงการ/กิจกรรม 

P7.1 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่   

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

P7.2 โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมท้ังการชวย 

เหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครองชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

S8. พัฒนาความเขมแข็งการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้ง ในประเทศและตางประเทศใน

การจัดการศึกษา เพ่ือเปนสังคมแหงการเรียนรู ประกอบดวย 8 โครงการ/กิจกรรม 

P8.1 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตาง

ประเทศในการจัดการศึกษา 

P8.2 การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  

P8.3 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนใน

ชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

S9. สรางความเปนเลิศการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ที่สามารถนําไปใชประโยชน

และเผยแพรสูสารณชน ประกอบดวย 4 โครงการ/กิจกรรม 



 

 

P9.1 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย

ผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศกึษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชน

ไดตามวัตถุประสงค 

P9.2 และเผยแพรสูสาธารณชน 

S10 สรางศักยภาพใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณสาขาวิชาชีพตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการ ประกอบดวย 1 โครงการ/กิจกรรม 

P10.1 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาอัตลักษณของผูเรียนในแตละสาขาวิชาของ

สถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

 

กลยุทธการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ดวยการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ขอท่ี หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องชุมชนแหงการ

เรียนรู 

4.80 ดีมาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษานําพาครูและบุคลากรสรางคุณภาพ   

ในองคกรดวยการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 

4.65 ดีมาก 

3 รูปแบบการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเปนประโยชนตอการ

พัฒนาสถานศึกษา 

4.75 ดีมาก 

4 ครูและบุคลากรไดนําผลจากการประชุมกลุมสรางชุมชน

แหงการเรียนรูไปพัฒนางาน 

4.68 ดีมาก 

5 ความพึงพอใจในภาพรวมของการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวมในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  

4.73 ดีมาก 

รวม 4.72 ดีมาก 

 ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและ

บุคลากร มีผลการประเมิน 4.72 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก 

 

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหาร 

สถานศึกษา ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดังนี ้

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีองคกรหนวยงานภายนอกที่มีสวนรวมเปน 

ชุมชนแหงการเรียนรูในการบริหารสถานศึกษา มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่เปนผูทรงคุณวุฒิ เปน

อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 

ทาน เขามาเปนผูทรงคณุวุฒพัิฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคีรวมถึง

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และยังมีผูอํานวยการศูนยสงเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เขามาเปน

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ทาน  ชวยเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและตอบสนอง

ตอผูเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา และในคณะกรรมการรวม 4 ฝาย วิทยาลัยยังไดรับความ

รวมมือจาก เทศบาลตําบลหนองจอม จํานวน 2 ทาน และผูใหญบานในตําบลหนองจอมเขามารวมเปน

คณะกรรมการ จํานวน 1 ทาน รวมบริหารสถานศึกษากับผูบริหารวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาและคณะกรรมการรวม 4 ฝาย จะมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและกําหนดแผนปฎิบัติการประจําป และวิทยาลัยยังไดรับความรวมมือจาก

หนวยงานของรัฐบาลที่เขามารวมสนับสนุนทางการศึกษา เชนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเขามารวม

เปนชุมชนแหงการเรียนรูในโครงการเตรียมความพรอมผูเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสูโลกอาชีพเปนตน ในป 

2562 จากผลการบริหารจัดการศึกษาดวยการมีสวนรวมสงผลให ผูอํานวยการไดรับรางวัลระดับประเทศดาน



 

 

การบริหารสถานศึกษาจาก ชื่อรางวัลที่ไดรับ CEO การศกึษาดีเดน ระดับของรางวัล ระดับประเทศ หนวยงาน

ที่มอบรางวัล ครุสภา กระทรวงศกึษาธิการ 

จุดเดน 

1. ผูบริหารสถานศกึษามีนโยบายในเรื่องการบริหารงานคุณภาพสถานศึกษาอยางชัดเจนโดย 

มีการกําหนดกลยุทธการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนา  

2. ในการจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา  

แผนปฎิบัติการประจําปการศึกษาจะเนนการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เชน คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รวมถึง องคกร หนวยงานภายนอก  

จุดควรพัฒนา 

1. การบรหิารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมโดยการรวมมือพัฒนาการศึกษารวมกับอาชีวศึกษา 

ภาครัฐบาลและเอกชนดวยกันมากขึ้นในลักษณะความรวมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. มีแผนงานการแสวงหาความรวมมือ ทางการศกึษารวมกับเครือขายสถานศึกษา            

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 


