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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เปดการเรียนการสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2519 มี 2 ระดับ
คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานพณิชยกรรม
บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2545 ไดรับการประเมิน
ภายนอกรอบแรกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ปการศึกษา
2548 ไดผานการประเมินภายนอกรอบที่สอง วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2554 ไดผานการประเมินภายนอกรอบที่
สาม ปการศึกษา 2546 ไดรับการตรวจเยี่ยมจากกลุมมาตรฐานสถาบันและสถานศึกษา สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ปการศึกษา 2547, 2550, 2552, 2553 และ 2554 ไดรับการตรวจประเมิน
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด และวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และรางวัลนักศึกษา
พระราชทาน ในปการศึกษา 2539, 2552 และ 2556
ปการศึกษา 255 7 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดเนน
เพื่อ สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู สื่อสารได 2 ภาษา และปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเปนผูประกอบการได ตลอดจนสามารถใชวิชาชีพในการ
พัฒนาชุมชน ทองถิ่น และสังคมตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1. ปรัชญา
วินัยดี มีคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา พัฒนาตนเอง เรงคุณภาพทักษะ
วินัยดี
วิทยาลัยฯ มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซึ่งทุกคนตอง
ปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะไดออก
ไปสูสังคมที่ดี และไมทําตนใหเปนที่เดือดรอนแกบุคคลและสวนรวม
มีคุณธรรม
วิทยาลัยฯ มุงผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพ ปลูกฝงความคิดดานคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
อันดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความกลาแสดงออก กลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง รูจักอดทน อดกลั้นและ
อดออม
ล้ําเลิศวิชา
วิทยาลัยฯ เปดสอนวิชาชีพในสาขาตางๆ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ
ตองมีความรู ความเขาใจดานวิชาชีพในสาขาที่เรียนและที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อที่จะนําความรูความสามารถ
ไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
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พัฒนาตนเอง
วิทยาลัยฯ มุงเนนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา รูจักพัฒนาตนเองใหเกิดความชํานาญใน
ดานวิชาชีพ มีประสบการณจริงจากการจัดกิจกรรมเสริม หารายไดระหวางเรียน จัดทําโครงงานและการ
ฝกงานตามสถานประกอบการ เพื่อใหมีทักษะความชํานาญ
เรงคุณภาพทักษะ
วิทยาลัยฯ มุงเนนการเรียนการสอน เพื่อใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะ
ดวยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนจัดหาครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใหเพียงพอในการฝก
ทักษะวิชาชีพ
2. วิสัยทัศน
มุงผลิตกําลังคนดานบริหารธุรกิจและบริการยุคใหมใหกาวไกลสูสากล ในป 2558
3. พันธกิจ
1. จัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณธรรมและคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. จัดอบรมวิชาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค
3. ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนทั้งภายใน ภายนอกประเทศและ
ตางประเทศ
4. อัตลักษณของสถานศึกษา
“บุคลิกภาพงาม สมนามนักธุรกิจ”
หมายถึง บุคลิกดี มีคุณธรรม นําความรูสูสังคม
5. เปาหมาย
นักเรียนนักศึกษาทุกคนพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เปนมนุษยสมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามการเรียนรูในยุคโลกาภิวัฒน ใหผูเรียนไดคิดเอง ทําเอง ปฏิบัติเอง สรางความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย มีทักษะวิชาชีพ ตามมาตรฐานอาชีพที่ตลาดแรงงานตองการ เปนการบูรณาการความรูและทักษะ
วิชาชีพ ทั้งในระดับประเภทวิชาหรือสาขาวิชา เพื่อใหผูเรียนมีความรูลึก รูกวาง
ประกอบอาชีพไดอยาง
หลากหลายและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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6. หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เปดการเรียนการสอนเปน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 255 7 วิทยาลัยฯ ไดเปดสอน
หลักสูตรระดับตาง ๆ ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการตลาด
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการทองเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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7. สภาพการดําเนินงาน
วิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด โดยใชกระบวนการ PDCA ดังนี้
1. การวางแผนงานของวิทยาลัยฯ ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยใหผูบริหาร ครู เจาหนาที่
นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดกําหนดเปาหมาย
การดําเนินงานภายใตแตละมาตรฐานวาตองการใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในดานใด ระดับใด
มีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงการ โดยใหผูเกี่ยวของเปน
ผูเสนอแผนการปฏิบัติการตลอดจนระบบการกํากับติดตาม
2. การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ จากผูที่ไดรับมอบหมายเปนระยะๆ ตามตารางที่กําหนดไว และมีการรายงานผล
ความกาวหนาทั้งที่เปนลายลักษณอักษร มีการจัดการประชุม และรายงานผลความกาวหนาเปนลายลักษณ
อักษร
3. การตรวจสอบ ติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
วิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศและประเมินการดําเนินงานและมีการรายงานผล
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมิน
ตนเองเผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
วิทยาลัยฯ ตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐานการศึกษาดานใด มีการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด วิทยาลัยฯ จะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผน
ปฏิบัติการ ระยะเวลาดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
ปรับปรุงดังกลาว จะนําเสนอตอคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาและขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากจําเปนตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและตองการความชวยเหลือจากชุมชน
วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหหัวหนาแผนกวิชา และหัวหนางาน ดําเนินการจัดการประชุมบุคลากร
ของตนเอง เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงและหา
แนวทางแกไข ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนการเรียนรูสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เหมาะสม กับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป มีการดําเนินงานในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
โดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเนนการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยจัดหาครู
ชาวตางชาติมาสอนเสริมใหแกนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียม ความพรอมใหกับผูเรียนในการเขาสูตลาดแรงงาน
อาเซียน มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
เพื่อรวมกันฝกทักษะนักศึกษาใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยัง เปด
โอกาสใหผูเรียนที่มีงานทําแลว ไดเพิ่มวุฒิการศึกษาโดยการเรียนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
สงเสริมการเรียน การสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร อีกทั้งยังไดจัดใหมีกิจกรรมโครงการที่หลากหลาย
ในการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในงานอาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย
สัมพันธที่ดี ทั้งนี้ไดดําเนินการประเมินความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพใหกับผูเรียนที่จะสําเร็จ
การศึกษา เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับหนวยงานและสถานประกอบการ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน จัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายตามศักยภาพของผูเรียนโดยเนนการ
ฝกปฏิบัติจริงในหนวยงานราชการ สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก เพื่อนําความรู
และประสบการณไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาดานวิชาการ หรือ
วิชาชีพ ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองในการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงาน
ภายนอก ครูผูสอนสามารถทําแผนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียงไดเปน
อยางดี มีการระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เชิญวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังไดพัฒนาอาคารสถานที่ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู โดยการจัด
ภูมิทัศนบริเวณวิทยาลัยฯ ใหมีตนไมรมรื่นนาอยู ดูแลรักษาความสะอาด จัดระบบความปลอดภัย จัดหาวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑที่ใชในการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับหองเรียน จัดทําหองเรียนเฉพาะทางประจําสาขาวิชา
ตางๆ ไดแก โลจิสติกส บัญชี และคอมพิวเตอร เปนตน มีบริการหองอินเตอรเน็ต ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
อีกทั้งยังสงเสริมดานสุขภาพพลานามัย โดยจัดใหมีสนามกีฬาและลานออกกําลังกาย
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มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เพื่อใหผูเรียน จบการศึกษาอยางมีคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีการจัดใหผูเรียนไดศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ เชิญวิทยากรมาใหความรูตามสาขาวิชาชีพ สงเสริมเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น การจัดทํา โครงงาน
วิชาชีพ โดยมุงมั่นใหผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันควบคูกับหลักนโยบาย
3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ และคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ อันไดแก ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ
สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ วิทยาลัยฯ จัดใหมีระบบครูที่ปรึกษาดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางใกลชิดตลอดเวลา
ที่ศึกษาอยู จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนเพื่อปองกันการเกี่ยวของอบายมุข
และสิ่งเสพติด สงเสริมกิจกรรมดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหตรงกับอัตลักษณของสถานศึกษา “บุคลิกภาพงาม สมนาม
นักธุรกิจ” หมายถึง บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม นําความรู สูสังคม
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําโครงการที่ใหบริการและฝกทักษะทางวิชาชีพแกชุมชน โดยจัดโครงการขยาย
บทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝกอาชีพใหแกผูดอยโอกาส ผูพิการ โครงการ
บริการวิชาชีพ 108 อาชีพ ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก, เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก โครงการบริการวิชาชีพ
108 อาชีพ ณ โรงเรียนวัดวังสําโรง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เปนตน โครงการอาชีวบริการรวมดวยชวย
ประชาชน โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนครู และผูเรียนไดจัดทําและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน โดยการสนับสนุนใหผูสอนบุคลากรและผูเรียนในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมีการสราง
และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพและการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับประเทศหลายโครงการ
ไดแก นอกจากนี้ครูยังไดจัดทําผลงานทางวิชาการ และผานการประเมินผลงาน สําหรับวิทยฐานะ ชํานาญการ
พิเศษ ในปการศึกษา 2557
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกคน ทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ เชน โครงการสวนพฤกษศาสตร โครงการวัยใส
หางไกลเอดสปฏิเสธยา โครงการใหความรูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกครู บุคลากร นักเรียน
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นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ประจําปการศึกษา 255 7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(หนึ่งใจ หนึ่งธรรมะ) ปการศึกษา 255 7 เปนตน โครงการปลูกฝงจิตสํานึกดานความเปนพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลก เปนตน
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยฯ มีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ประกอบดวยระบบพัฒนา
คุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน
บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ
คณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและ
เกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ที่จะสงผลใหผูเรียนและผูจบการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
9. จุดเดน
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิชาชีพการเรียนรูดาน
ตางๆ แกนักเรียน นักศึกษาอยางหลากหลาย ทําใหผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป เปนจํานวน
มากกวา รอยละ 80
3. ระดับคุณภาพของการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะ
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
4. สถานประกอบการ หนวยงาน หรือผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับดีมาก
5. มีการจัดระบบดูแลผูเรียน มีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน สงเสริม สนับสนุน
ทุนการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางดี
6. วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมไดเหมาะสมและสวยงาม มีการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการไดอยางเหมาะสม
7. วิทยาลัยฯ มีการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดานการอนุรักษ
ธรรมชาติ กีฬา และนันทนาการ และดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดในระดับดีมาก
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10. จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดทําโครงการเพื่อใหผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-net) เพิ่มขึ้น อยางจริงจังและเปนรูปธรรม
2. ควรจัดโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3. ควรจัดทําโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
4. ควรมีการวางแผนการบริหารการเงินและงบประมาณ ใหสอดคลองเหมาะสม เชน รายจาย ในการ
สงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทํา และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
5. ควรมีการสนับสนุนใหวิทยาลัยฯ มีรายไดหรือมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการ
จัดการเรียนการสอน
11. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ไดจัดทําโครงการหลาย
โครงการ โดยในแตละโครงการใหความสําคัญกับครู และกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในปพ.ศ. 2558
ประเทศไทยกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะสงผลใหภูมิภาคอาเซียนกลายเปนกลุมเศรษฐกิจขนาดใหญ
มีการเคลื่อนยายปจจัยทางการผลิตอยางเสรี โดยเฉพาะดานแรงงาน จะมีแรงงานในกลุมประเทศอาเซียน
เขามาทํางานในประเทศไทย และแรงงานจากประเทศไทยสามารถไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียน แรงงาน
จากไทยที่สวนใหญเปนผลผลิตจากการจัดการอาชีวศึกษา จะตองมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษา
จะตองมาจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ครูผูสอนจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ตองมีการพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากร เปนผูมีความรู ทันตอเทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางนอย
2 ภาษา รวมถึงการพัฒนา คุณภาพและสมรรถนะของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง และสนับสนุนทรัพยากร อาทิ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ อาคารเรียนที่ทันสมัย
เพื่อการเรียนการสอนอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือกับ
สถานประกอบการอยางกวางขวาง ใหเปน แหลงเรียนรูทักษะและประสบการณจริง

9
บทที่ 1
บทนํา
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ซึ่งกรมอาชีวศึกษาไดซื้อกิจการตอจากโรงเรียนเอกชนในราคา 6,587,800 บาท
เมื่อป พ.ศ. 2519 ตอมาในป พ.ศ. 2522 ไดเปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยพิษณุโลก และใน ป พ.ศ. 2537 ไดเปลี่ยน
ชื่อเปนวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จนถึงปจจุบัน วิทยาลัยฯ เปดการเรียนการสอนเปน 2 ระดับ คือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เดิมมีเนื้อที่ 29 ไร 2 งาน 29 ตารางวา ตอมาไดรับบริจาคที่ดิน
จากโรงเรียนเซนตนิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก อีก 44 ไร 2 งาน 98 ตารางวา จึงมีเนื้อที่ทั้งหมด 74 ไร
1 งาน 27 ตารางวา
วิทยาลัยฯ ตั้งอยูเลขที่ 410 หมู 1 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย 65000 หมายเลขโทรศัพท 0-5533-7551 โทรสาร 0-5533-7553 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
Bungphra_ph@yahoo.com เว็บไซต www.bpcc.ac.th
1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เปนสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูในชุมชนเมือง ตําบลบึงพระ นักเรียนนักศึกษาสวนใหญมาจาก
ตางอําเภอในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง วิทยาลัยฯ ตั้งอยูหางจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ในบริเวณ
ใกลเคียงจึงไมมีสถานที่ราชการ ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการศึกษาอยูในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ชุมชนในบริเวณใกลวิทยาลัยฯ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีการบริหารทองถิ่นโดย
องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ มีวัดพิกุลวนาราม วัดบึงพระ และวัดพระธาตุสันติวันเปนแหลงยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชนในชุมชน
2. สภาพปจจุบันของวิทยาลัย
ปจจุบันวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
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2.1 จํานวนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2557
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาแตละระดับชั้นแยกตามจํานวนเพศ
หลักสูตร
รวม
ระดับชั้น
ปกติ+ทวิภาคี
เทียบโอน
ชาย
หญิง
ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด คิดเปนรอยละ
ปวช. 1
76
192
0
0
76
192
268
25.52
ปวช. 2
29
133
1
1
30
134
164
15.62
ปวช. 3
51
137
0
0
51
137
188
17.90
รวม
156
462
1
1
157
463
620
59.05
ปวส. 1
55
171
6
15
61
186
247
23.52
ปวส. 2
32
143
3
4
36
147
183
17.43
รวม
87
314
9
19
97
333
430
40.95
รวมทั้งหมด
243
776
10
20
254
796 1,050
100

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนครูผูสอนจําแนกตามจํานวนเพศและวุฒิการศึกษา
ประเภทวุฒิ
ชาย
หญิง
ปริญญาเอก
0
1
ปริญญาโท
11
28
ปริญญาตรี
7
20
อนุปริญญา
0
0
ต่ํากวาอนุปริญญา
0
0
รวมทั้งหมด
18
49
หมายเหตุ ครูชาวตางประเทศ ไมมีวุฒิครู ชาย 1 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 5 คน

รวม
1
39
27
0
0
67
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูบริหารและครูผูสอนจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
ตําแหนง /วิทยฐานะ

ป. โท

ป. ตรี

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ไมมีวิทยฐานะ

ผูบริหารและรองฯ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว
แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนกวิชาการจัดการ
โลจิสติกส
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด

5

5

0

0

3

2

1

4

0

0

0

2

3

0

0

9

9

0

0

1

8

0

5

4

0

0

3

6

0

0

6
6

6
6

0
0

0
0

1
0

5
6

0
0

3
3

3
3

0
0

0
0

4
4

2
1

0
0

0
1

6

6

0

0

2

4

0

5

1

0

2

2

1

0

1

9

6

1

2

4

5

0

5

4

0

1

1

1

0

6

2

2

0

0

1

1

0

2

0

0

0

1

0

0

1

2

2

0

0

1

1

0

2

0

0

0

1

1

0

0

22

16 1

5

5

17

0

10

12

0

2

12

1

0

7

67

58 2 7

18

49

1

39

27

0 5

30

16

0 16

ต่ํากวา ป.ตรี
ครูผูชวย

จํานวน
(คน)

ขาราชการ
พนักงานฯ
อัตราจาง

ผูบริหาร
/แผนกวิชา

ป. เอก

วุฒิการศึกษา

หญิง

เพศ
ชาย

สถานภาพ
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาที่และเพศ

หญิง

ม.ตน หรือ ต่ํา กวา

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส. /อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวา ป.ตรี

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

วุฒิการศึกษา

ชาย

งานบริหารงานทั่วไป
4
งานการเงิน
2
งานการบัญชี
1
งานพัสดุ
2
งานบุคลากร
1
งานอาคารสถานที่
19
งานประชาสัมพันธ
1
งานทะเบียน
1
งานวางแผนและงบประมาณ
1
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
0
งาวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 1
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1
งานปกครอง
1
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1
งานวัดผลและประเมินผล
0
งานวิทยบริการและหองสมุด
2
งานทวิภาคี
1
รวมทั้งหมด
42

เพศ

ลูกจางชั่วคราว

จํานวน
(คน)

0 4
0 2
0 1
0 2
0 1
6 13
0 1
0 1
0 1
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 0
0 2
0 1
6 36

0
0
0
0
1
15
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
19

4
2
1
2
0
4
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
23

0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

1
1
1
2
0
3
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
16

3
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ลูกจางประจํา

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา

ขาราชการ ก.พ.

สถานภาพ
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ตารางที่ 5 แสดงงบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2557
รายการ
1. งบดําเนินงาน
1.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป)
1.2 คาสาธารณูปโภค
2. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
2.1 คาจัดการเรียนการสอน
2.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)
3.1 คาใชจายโครงการอาชีวะสรางผูประกอบการใหมแบบครบวงจร
3.2 คาใชจายโครงการสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษา
3.3 โครงการ Fix it โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน
3.4 โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพฯ
3.5 เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของ นร.นศ.ที่ยากจน (ปวส.)
3.6 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครูฯ
3.7 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการฯ
3.8 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
3.9 โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเปนมืออาชีพและความเปนเลิศ (ปวส.)
3.10 คาใชจายโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
3.11 โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา
3.12 คาใชจายโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
3.13 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ
3.14 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
รวมงบดําเนินงานทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
756,465.00
700,000.00
5,174,950.00
3,974,520.00
205,000.00
253,000.00
540,000.00
116,250.00
83,000.00
946,999.15
323,998.88
90,000.00
40,000.00
2,745,000.00
359,998.10
38,500.00
89,999.17
480,000.00
16,917,680.30
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3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ ประจําปการศึกษา 2557
จุดเดนสําคัญของสถานศึกษา
1. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค ชื่อผลงาน “หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก” ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
2.
ไดรับประกาศนียบัตร เปนสถานศึกษาที่ไดจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษา ในโครงการ
“กาวยางอยางเขาใจ” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ณ อิมแพค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
3. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ในโครงการขับขี่ปลอดภัยกับฮอนดา
4. ผานการประเมินศูนยบมเพาะ ผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษาสูความ
เปนเลิศ ระดับ 4 ดาว
ผลงานดีเดนของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2557
1. บุคลากรที่ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 2557
ทางการศึกษา ไดแก
1) นายนริศ สุคันธวรัตน
2) นายศักดา นาคจันเสน
3) นางวิภาวัลย สุขสําราญอนันต
4) นางวิกันดา แซนา
5) นางสาวชวาลินี สิงหคํา

ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. บุคลากรไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค ชื่อผลงาน “หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก”
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
1) นางอรพิน สัจจเสนีย
2) นายเพชรพะเยาว แยมยินดี
3) นางสาวบุษยา รอดเปา
4) นางสาววราภรณ ชวยหวัง
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3. นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดสื่อการเรียนรู ICT การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
แบบปฏิสัมพันธ (INTERACTIVE) บนเครื่องคอมพิวเตอรแทปเล็ตดวย ACTION SCPIPT 3.0
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
- ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 7 ดาน
ผลิตภัณฑอาหาร ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 26
4. นายพัฒนคณวัชร นวมเฟอง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐของกลุม
นักเรียนนักศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง “ถังเพาะถั่วงอกระบบน้ําวนอัตโนมัติ” ในการประชุมสัมมนาและ
นําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
5. นางพูลทรัพย สุภา
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. ในการประกวด
และแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ภาคเหนือ ประจําป 2557 เรื่อง “การเก็บรักษา
เมล็ดพันธุพืชดวยสารดูดความชื้นตางชนิดกัน” และไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ครูที่ปรึกษา โครงงาน
วิทยาศาสตร ระดับ ปวส. ในการประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
ภาคเหนือ ประจําป 2557 เรื่อง “การบําบัดน้ําเสียดวยจุลินทรียกอน” ระหวางวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2557
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
เรื่อง “สารชีวภัณฑปองกันกําจัดปลวก” ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
6. นางสาวสุธานี โสโท
- ไดรับคัดเลือกจากสํานักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา และสํานักวิจัยคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เขารวมนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ “สื่อการเรียนรูสําหรับนักเรียนผูพิการทางสายตา เรื่อง เกมคําศัพท
ภาษาอังกฤษอาเซียน” ในโครงการสงเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจํา
ปการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
เชียงใหม
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ ดานองคความรู การนําเสนอสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง “Bio-substance for Pest Insect Management”
ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
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7. นางเปรมกมล ภูลําพา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 9
ดานหัตถศิลป เรื่อง “สาดศิลปกลิ่นไทย” ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
8. นางสาววราภรณ ชวยหวัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ ประเภท
ที่ 10 ดานนวัตกรรมซอฟตแวร เรื่อง “เรียนรูพรรณไมดวยเทคโนโลยีคิวอารโคด” ในการประกวด “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
9. บุคลากรไดเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ 832/2558 เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเปน
ครูชํานาญการพิเศษ
1) นางสาววิรุฬพร แกวกลา
2) นางอรพิน สัจจเสนีย
ผลงานดีเดนของนักเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
. นายพิมาย จันทรศรี นักเรียน ระดับ ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
1
อันดับ 1 ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่ 25 ระดับภาค ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9
พิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาออกแบบกราฟกดีไซต
2. นายพัชรพล สีหะวงษ นักเรียน ระดับ ปวช.2 การทองเที่ยว ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ( Bartender Contest) ประเภทชายเดี่ยว ระดับภาค ภาคเหนือ
ระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนาน และเปนตัวแทนของวิทยาลัยฯ เพื่อเขารวม
แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
3. นายพินิต สุประยุร และนางสาวทัศนีย เนียมมวงนักศึกษา ระดับ ปวส.1/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ
ไดรับรางวัลชมเชย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวด Animation ระดับ ปวช./ปวส. ระดับภาค
ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนาน
4. นายณัฐพงศ โสภา นักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม ไดรับเกียรติบัตรรับรองผาน
เกณฑมาตรฐานการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 25 สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหวางวันที่
5-9 มีนาคม 2557 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
5. นางสาวนวรัตน แสงจันทร นักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
เงินรางวัล และใบเกียรติบัตรรับรองผานเกณฑมาตรฐานการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 25 สาขา
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหวางวันที่ 5-9 มีนาคม 2557 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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7. นางสาวสุดารัตน ฉิวเฉื่อย นักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง เงินรางวัล และใบเกียรติบัตรรับรองผานเกณฑมาตรฐานการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 25
สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหวางวันที่ 5-9 มีนาคม 2557 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
8. นางสาวญาณิศา ศรีวิชัย และนางสาวสรอยสุวรรณ ออนชาวนา นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3
การทองเที่ยว ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ
ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ และไดเปนตัวแทนระดับชาติ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการจัดทําและเสนอขายโปรแกรมนําเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
9. นางสาวธราพร ศรีเพ็ชร นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ไดรับรางวัล
เหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุเปนศูนยกับบริษัทฮอนดา
กรุงเทพมหานคร
10. นางสาวอมรประภา สุขสวาง /นายจักรกฤษณ รัตนารักษ และนายธีรดนย พรมมาอิน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 12 เรื่อง “Bio-substance for Pest
Insect Management” ในงานมหกรรม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจํา
ปการศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
11. นางสาวศิริสุภางค พันธุบาล /นางสาวธิดารักษ แซสง /นางสาวปราณี แซหยาง /นางสาว
ณัฐนิช คําพัน และนางสาวทานตะวัน แซหยาง ไดรับรางวัล อับดับ 3 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ
ประเภทที่ 7 เรื่อง “น้ําสลัดขาวกลอง” ในงานมหกรรม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิม
พระเกียรติ ประจํา ปการศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก
12. นายปรเมษฐ มีจุย /นายพชร อยูเต /นางสาวธันยชนก มิตรเอม /นางสาวนุชจรี ปราบพรม
และนางสาวจิราพร โรจนวิทยโอภาส ไดรับรางวัล อันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10
เรื่อง “เรียนรูพรรณไมดวยเทคโนโลยีคิวอารโคด” ในงานมหกรรม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ ประจําปการศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด อาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก
13. นางสาวฐิติมา พุแค /นางสาวอรอุมา แกวดวงดี /นายมโนชา ศรีรักษา /นายปยวัฒน พึ่งแจม
/นางสาวพรวดี พวงชาวนา /นางสาวกนกวรรณ จันเพ็ง /นางสาวจิตติกานต โลวิชากรติกุล และนางสาว
จันทิรา ทองสาร ไดรับรางวัล อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 เรื่อง “สาดศิลปกลิ่นไทย”
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ในงานมหกรรม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจําปการศึกษา 2557
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
14. นางสาวนภัสวรรณ บุญชวย /นางสาววนิชา พวงชาวนา /นางสาวกชกร บัวฤทธิ์ ไดรับรางวัล
อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 เรื่อง “สารชีวภัณฑปองกันกําจัดปลวก” ในงานมหกรรม
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจําปการศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐ
คนรุนใหม ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
15. นางสาวสุมาลี กลาหาญ /นางสาวเนติกาญจน มหาคํา /นางสาวชุติมา คุมญาติ และนายพัชรพล
สีหะวงษ ไดรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหวางญี่ปุนและเอเชียตะวันออก ระยะสั้น (JENESYS 2.0)
สาขายอย “การทองเที่ยวสําหรับประเทศไทย “ภายใตหัวขอ Social Community ระหวางวันที่ 15-23
ตุลาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
16. นางสาววณัชยา พรมมาตน /นายพิมาย จันทรศรี และนางสาวจุรีพร ทับทิม นักศึกษา ระดับ
ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวส. ในการ
ประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ภาคเหนือ ประจําป 2557 เรื่อง
“การบําบัดน้ําเสียดวยจุลินทรียกอน” ระหวางวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
17. นางสาววนิชา พวงชาวนา /นางสาวนภัสวรรณ บุญชวย และนางสาวนรีกานต จันทรพล
นักเรียนระดับ ปวช. แผนกวิชาการบัญชี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช.
ในการประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา -เอสโซ ภาคเหนือ ประจําป 2557
เรื่อง “การเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชดวยสารดูดความชื้นตางชนิดกัน” ระหวางวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2557
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
18. นายสุริยา นิลหิรัญ และนายอัครพล จิตรสมัคร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ
ของกลุมนักเรียนนักศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง “ถังเพาะถั่วงอกระบบน้ําวนอัตโนมัติ” ในการประชุม
สัมมนาและนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 23 - 25
กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
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4. เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง ไดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในดานตางๆ ดังนี้
ดาน
เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
4.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จ
- มุงพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ใน
การศึกษาอาชีวศึกษา
ดานความรู ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ดานหลักสูตรและการจัด
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
การเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
4.3 ดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา - กระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะวิชาชีพของ
ผูเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดฝก
กิจกรรมในสถานการณจริง มีทักษะการคิดและแกปญหา
มีการบูรณาการกับการทํางานในสาขาอาชีพ
- มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
บูรณาการ การเรียนการสอนโดยใชหลักความรูทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและการวิจัย เพื่อสรางทักษะวิชาชีพ
ดานการคิดวิเคราะห ใหนักเรียนนักศึกษามีความรู ความ
ชํานาญในวิชาชีพและสามารถนําไปตอยอดทางธุรกิจ
4.4 ดานการบริการวิชาการและ
- มีการสรางความสัมพันธกับชุมชน
วิชาชีพ
- บริการวิชาชีพตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
4.5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
- สนับสนุนใหบุคลากรทุกสาขาวิชา/สาขางาน สรางและ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพ
- สนับสนุนใหผูสอนเผยแพรผลงานในระดับชาติ
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4. เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง ไดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในดานตางๆ (ตอ)
ดาน
เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
4.6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ - ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพล
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ โลกในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
พลโลก
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในคุณคาของพลังงานและสิ่งแวดลอม
4.7 ดานการประกันคุณภาพ
- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงาน
การศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
- นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- จัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทําแผนปฏิบัติ
การประจําป การประเมินโครงการ เพื่อพัฒนาและการรายงาน
ผลดําเนินงาน
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บทที่ 2
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ปรัชญา
วินัยดี มีคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา พัฒนาตนเอง เรงคุณภาพทักษะ
วินัยดี
วิทยาลัยฯ มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซึ่งทุกคนตอง
ปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะไดออก
ไปสูสังคมที่ดี และไมทําตนใหเปนที่เดือดรอนแกบุคคลสวนรวม
มีคุณธรรม
วิทยาลัยฯ มุงผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพ ปลูกฝงความคิดดานคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
อันดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความกลาแสดงออก กลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง รูจักอดทน อดกลั้นและอดออม
ล้ําเลิศวิชา
วิทยาลัยฯ เปดสอนวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาในแตละ
ระดับตองมีความรู ความเขาใจในดานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียนและที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อที่จะนําความรู
ความสามารถไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาตนเอง
วิทยาลัยฯ มุงเนนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา รูจักพัฒนาตนเองใหเกิดความชํานาญใน
ดานวิชาชีพ มีประสบการณจริงจากการจัดกิจกรรมเสริม การหารายไดระหวางเรียน จัดทําโครงงานและการ
ฝกงานตามสถานประกอบการ เพื่อใหมีทักษะ มีความชํานาญมากขึ้น
เรงคุณภาพทักษะ
วิทยาลัยฯ มุงเนนการเรียนการสอน เพื่อใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะ ดวยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนจัดหาครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใหเพียงพอในการฝก
ทักษะวิชาชีพ
2. วิสัยทัศน
มุงผลิตกําลังคนดานบริหารธุรกิจและบริการยุคใหมใหกาวไกลสูสากล ในป 2558
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3. พันธกิจ
1. จัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณธรรมและคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. จัดอบรมวิชาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค
3. ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนทั้งภายใน ภายนอก และตางประเทศ
4. อัตลักษณของสถานศึกษา
“บุคลิกภาพงาม สมนามนักธุรกิจ”
หมายถึง บุคลิกดี มีคุณธรรม นําความรูสูสังคม
5. แนวปฏิบัติที่ใชไปสูเปาหมายและกลยุทธที่ตองการพัฒนา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ
ไดกําหนดเปาหมายและกลยุทธ ดังนี้
เปาหมายการพัฒนา
กลยุทธ
1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา - พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี
ความรูในเชิงวิชาการทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานใน
สถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน - พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให
อาชีวศึกษา
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5. แนวปฏิบัติที่ใชไปสูเปาหมายและกลยุทธที่ตองการพัฒนา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยฯไดกําหนดเปาหมายและกลยุทธ (ตอ)
เปาหมายการพัฒนา
3. ดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา

4. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก

7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ
- บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ
ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหาร
จัดการวัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
- บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ทองถิ่น และชุมชน
- สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร
- ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลก
ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินการ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. ระบบโครงสรางบริหาร
วิทยาลัยไดใชหลักของการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองคกร ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรวมกันคิด รวมตัดสินใจและรวมกันปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
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ผูอํานวยการวิทยาลัย
นางกฤชนันท ภูสวาสดิ์

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
นายมารุต รื่นรวย

งานบริหารงานทั่วไป
นางศิริวรรณ เอกพันธุพงษ

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวภิรญา จันทรรักษ

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายวิลาศ เฟองระยา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
นายนริศ สุคันธวรัตน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นายวสันต ยันอินทรื

แผนกวิชาการบัญชี
นางสําเภา ศรีปาน

งานบุคลากร
นางสาววิรุฬพร แกวกลา
งานการเงิน
นางสมพร บัวแจมรัตนวงศ
งานการบัญชี
นางบุญลอมลักษณ กัณหา
งานพัสดุ
นายชาตรี ยอดชาง

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายเพชรพะเยาว แยมยินดี

งานครูที่ปรึกษา
นางยินยง เฝาทรัพย

งานความรวมมือ
นางสุรีรัตน ทองสุข

งานปกครอง
นายศักดา นาคจันเสน

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นางพูลทรัพย สุภา

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวอาภรณ มหาคํา

งานประชาสัมพันธ
นางสาวคนึงนิจ นาสมใจ

แผนกวิชาการตลาด
นางสุคนธจรินทร ไกรศรวัชร

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางอรพิน สัจจเสนีย

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสุกัญญา ชูติกาญจน

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางพรจันทร หินหุมเพ็ชร

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางอรวรรณ หุตะมาน

งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
นางสาวธนภร โชคศิริวัชร

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสุกัญญา เติมลาภ

งานอาคารสถานที่
นายธีรศักดิ์ สัจจเสนีย
งานทะเบียน
นางน้ําคาง ไพรัตน

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางสวิชาตา ทิมทอง

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางชฎาพร นาคสุทธิ์

งานวัดผลและประเมินผล
นางจารุภา สุขไชยพร

งานวิทยบริการและหองสมุด
นางสาวสุธีรา วงศพุฒิ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสืต่อนการเรี
นางรั
ติกรณยนการสอน
รพีนิพนธ
นางเสาวลักษณ ฤทธิ์เรืองเดช
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7. ลักษณะของการบริหารงาน
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 8 มาตรฐาน
36 ตัวบงชี้
8. การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึกษา ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร ครู อาจารย เจาหนาที่
นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาและชุมชนมีการกําหนด
เปาหมาย การดําเนินงานภายใตแตละมาตรฐานวาตองมีการใหเกิดผลสัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนด
เกณฑมาตรฐาน สําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงการ เพื่อนําการปฏิบัติ
โดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํากับติดตาม
2. การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ จากผูที่ไดรับมอบหมายเปนระยะๆ ตามตารางที่กําหนด และมีการรายงานผลความกาวหนาทั้งที่เปน
ลายลักษณอักษรและโดยการจัดการประชุม
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สถานศึกษามี
การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานและรายงานผลตอที่ประชุม
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการประเมิน ตนเอง
เผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
ตอไป หากผลการประเมินปรากฏวามาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกําหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา
การดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาวจะ
นําเสนอตอ คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจําเปนตองใช
ทรัพยากรในการดําเนินงานและตองการใหชุมชนชวยเหลือ
ในแตละเดือนวิทยาลัยจัดใหมีการประชุมบุคลากร ครู ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานและประชุมหารือ
ประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันปญหา
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑแตละชั้นปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และแจงใหผูเรียนทราบเพื่อปรับปรุงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
การดําเนินการ (Attempt)
1. จัดระบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรม การเรียนรูที่สอดคลองกับ
ศักยภาพความสามารถของผูเรียน มุงเนนสมรรถนะโดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงใหผูเรียนมีสวนรวม
มีการบูรณาการความรู สงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
จัดทําแผนการเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตามความ
2.
ตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ โดยมีรายวิชาที่สงเสริมความรูทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะ
ชีวิตและกิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิชาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา เชน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานตางๆ แกนักเรียน นักศึกษา ไดแก การแขงขันกีฬาสีภายใน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมชมรมตางๆ สงเสริมการแสดงออกดานความสามารถของผูเรียน
5. จัดสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ ที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนนักศึกษา
6. จัดครูที่ปรึกษา เพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษา ทั้งดานการเรียน ความประพฤติและเรื่องสวนตัว ตลอดเวลา
ที่ศึกษาในสถานศึกษา
7. มีระบบติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดเรียนโดยความรวมมือจากทุกฝายและรายงานผลการเรียนให
ผูปกครองทราบ
8. จัดประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ เพื่อรวมกันแกปญหาการเรียน
และพฤติกรรมของผูเรียนเพื่อใหการเรียนดีขึ้น
9. มีการยกยองเชิดชูนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเดนและดานกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
และเสริมแรงใหนักเรียน นักศึกษา
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตารางสรุปแสดงรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ระดับ ปวช.

สาขางาน

การบัญชี

จํานวน
ผูเรียน
ระดับชั้น
ที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ตกคาง
รวม/เฉลี่ย

การขาย

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม/เฉลี่ย
การเลขานุการ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ตกคาง
รวม/เฉลี่ย
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ตกคาง
รวม/เฉลี่ย
การโรงแรม
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ตกคาง
รวม/เฉลี่ย

48
39
51
6
144
38
25
19
82
36
12
7
0
55
106
61
92
9
268
28
10
17
1
56

จํานวน
ผูเรียน
ที่ออก
กลางคัน

จํานวน
ผูเรียนที่มี
อยูจริง

0
0
3
0
3
22
17
5
44
11
3
0
0
14
26
8
13
3
50
16
2
1
0
19

48
39
48
0
135
16
8
14
38
25
9
7
0
41
80
53
79
6
218
12
8
16
0
36

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน รอยละ

32
33
42
0
107
12
3
12
27
20
8
7
0
35
46
42
77
6
171
11
8
14
0
33

66.67
84.62
87.50
0.00
79.26
75.00
37.50
85.72
71.05
80.00
88.89
100
0.00
85.36
57.50
79.24
97.46
100
78.44
91.67
100
87.50
0.00
91.67
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ตารางสรุปแสดงรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ระดับ ปวช. (ตอ)

สาขางาน

การทองเที่ยว

จํานวน
ผูเรียน
ระดับชั้น
ที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ตกคาง

รวม/เฉลี่ย
การจัดการธุรกิจคาปลีก ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย
รวม/เฉลี่ย ระดับ ปวช.
นักเรียนตกคาง
คงเหลือ ระดับ ปวช.

0
7
0
0
7
12
10
2
24
636
16
620

จํานวน
ผูเรียน
ที่ออก
กลางคัน

จํานวน
ผูเรียนที่มี
อยูจริง

0
0
0
0
0
2
1
0
3
133

0
7
0
0
7
10
9
2
21
496

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน รอยละ

0
6
0
0
6
2
9
2
13
392

0.00
85.71
0.00
0.00
85.71
20.00
100
100
61.90
79.03

ที่มา : งานทะเบียน
ตารางสรุปแสดงรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ระดับ ปวส.

สาขางาน

การบัญชี

จํานวน
ผูเรียน
ระดับชั้น
ที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด

ปวส.1
ปวส.2
ตกคาง
รวม/เฉลี่ย

การตลาด

ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย

55
40
0
95
11
31
42

จํานวน
ผูเรียน
ที่ออก
กลางคัน

จํานวน
ผูเรียนที่มี
อยูจริง

9
0
0
9
0
0
0

46
40
0
86
11
31
42

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน รอยละ

43
37
0
80
10
11
21

93.48
92.50
0.00
93.02
90.91
35.48
50.00
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ตารางสรุปแสดงรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ระดับ ปวส. (ตอ)
สาขางาน

การเลขานุการ

จํานวน
ผูเรียน
ระดับชั้น
ที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด

ปวส.1
ปวส.2
ตกคาง

รวม/เฉลี่ย
การจัดการสํานักงาน
ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส.1
ปวส.2
ตกคาง
รวม/เฉลี่ย
การจัดการโลจิสติกส
ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
การโรงแรม
ปวส.1
ปวส.2
รวม/เฉลี่ย
การจัดการธุรกิจคาปลีก ปวส.1
ปวส.2
ตกคาง
รวม/เฉลี่ย
รวม/เฉลี่ย ระดับ ปวส.
รวม/เฉลี่ย ระดับ ปวช. และ ปวส.
ที่มา : งานทะเบียน

0
0
0
0
13
13
26
76
50
0
126
23
23
46
17
0
17
30
12
42
22
14
0
36
430
1,050

จํานวน
ผูเรียน
ที่ออก
กลางคัน

จํานวน
ผูเรียนที่มี
อยูจริง

0
0
0
0
0
4
4
4
6
0
10
0
0
0
2
0
2
6
0
6
7
1
0
8
39

0
0
0
0
13
9
22
72
44
0
116
23
23
46
15
0
15
24
12
36
15
13
0
28
391

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน รอยละ

0
0
0
0
13
8
21
63
39
0
102
19
22
41
9
0
9
21
9
30
14
12
0
26
330

0.00
0.00
0.00
0.00
100
88.89
95.45
87.50
88.64
0.00
87.93
82.61
95.65
89.13
60.00
0.00
60.00
87.50
75.00
83.33
93.33
92.31
0.00
92.86
84.40
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เอกสารอางอิง แหลงขอมูลงานทะเบียน ไดแก
1. หลักฐานดานผูเรียน ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. แยกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ในภาคเรียนที่ 2/2556
1.1 ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด
1.2 ขอมูลผูเรียนที่ออกกลางคัน
1.3 ขอมูลผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป แยกตามประเภท สาขาวิชา
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
เทากับ 65.48
เกณฑการตัดสิน คํานวณจาก
คาคะแนน
= รอยละจากประเด็นการพิจารณา X 5
80
= 84.40 X 5
80
= 5.27
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ดีมาก
5
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน
ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูเรียนใน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ หนวยงาน และชุมชน มีการสราง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 1-5 เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับ
กลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผูเรียน ทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลมา
วิเคราะหผลอยางถูกตอง
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีการพัฒนาเพื่อนําสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ จํานวน
62 แหง สรางเครื่องมือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห
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2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 (ดี - ดีมาก) คิดเปนรอยละ 85.00
เมื่อเทียบกับขอมูลจากสถานประกอบการ จํานวน 51 แหง จากทั้งหมด 60 แหง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน

สาขางาน

ดานคุณลักษณะ ดานสมรรถนะหลัก ดานสมรรถนะ
ที่พึงประสงค และสมรรถนะทั่วไป
วิชาชีพ

ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานการโรงแรม
เฉลี่ย ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลี่ยระดับ ปวส.
เฉลี่ยรวม ระดับ ปวช./ปวส.

คาเฉลี่ย

4.66
3.70
4.16
3.95
3.23

4.41
3.27
3.95
3.45
3.97

4.54
3.67
4.05
3.48
4.07

4.51
3.54
4.05
3.63
4.09

4.67
4.67
3.95

4.48
4.48
4.23

4.57
4.57
4.32

4.57
4.57
4.33

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวนสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่ใหขอมูลจํานวน 60 แหง
เอกสารอางอิง ไดแก
รายชื่อสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่ประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพผูเรียน บทสรุป
ความพึงพอใจ ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจฯ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)

คาคะแนน
5
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในดานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับแกนักเรียน
นักศึกษาชั้นปสุดทาย ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงไดจัดใหมีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษา ทั้ง 2 ระดับดังกลาว ดวยการแจงเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนักเรียน นักศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. วิทยาลัยฯ ไดจัดการเรียนการสอนทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ โดยจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ จัดแผนการเรียนใหกับนักเรียน นักศึกษา
ทุกระบบ และผูเรียนทุกคนไดเขาฝกงานในสถานประกอบการที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อฝกทักษะ
วิชาชีพหรือฝกประสบการณในการทํางาน มีการเรียนรูรวมกับผูอื่น และจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสรางทักษะทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา
2. จัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึกษาทุกคน เพื่อประมวลความรูที่ไดศึกษามา
ตลอดหลักสูตรของแตละวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการรวมเปน
คณะกรรมการประเมินและใชแบบประเมินและเกณฑตามที่สํานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกําหนด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตารางแสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ประจําปการศึกษา 2557
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
จํานวน
สาขางาน
เรียนครบทุกรายวิชา
รอยละ
ผูสอบผานเกณฑ
ตามโครงสราง (จบ)
ระดับ ปวช.3
- สาขาวิชาการบัญชี
43
43
100
- สาขาวิชาการขาย
8
8
100
- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
2
2
100
- สาขาวิชาการเลขานุการ
7
7
100
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
78
75
96.20
- สาขาวิชาการโรงแรม
16
16
100
รวม ปวช.3
154
151
98.05
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ตารางแสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ประจําปการศึกษา 2557 (ตอ)
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน
จํานวน
สาขางาน
เรียนครบทุกรายวิชา
รอยละ
ผูสอบผานเกณฑ
ตามโครงสราง (จบ)
ระดับ ปวส.2
- สาขาวิชาการบัญชี
38
38
100
- สาขาวิชาการตลาด
10
10
100
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
4
4
100
- สาขาวิชาการเลขานุการ
8
8
100
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
41
41
100
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
22
22
100
- การโรงแรม
9
9
100
- คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน)
16
16
100
รวม ปวส.2
148
148
100
รวม/เฉลี่ย
302
299
99.00
ที่มา : งานวัดและประเมินผล
เอกสารอางอิง ไดแก
1. หลักฐานการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสรางเครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แตละสาขาวิชา
2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. แตละสาขาวิชา
3. หลักฐานดานผูเรียนใน ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร (จบ) และขอมูลผูเรียนที่ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
จากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในปการศึกษา 2557 พบวา
1. ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน
154 คน โดยมีผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 98.05
2. ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวน 148 คน โดยมีผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 100
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3. ผูเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้น จํานวน 30
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 99

0 คน โดยผูผาน

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 99.00
เกณฑการตัดสิน คํานวณจาก
คาคะแนน
= รอยละจากประเด็นการพิจารณา X 5
80
= 99.00 X 5
80
= 6.19
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

คาคะแนน
5

มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ดวยการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน
นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 เพื่อรองรับการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ (Attempt)
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทราบถึงความสําคัญ ในการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) เพื่อเตรียมความพรอม
2. จัดการสอนเสริมในทุกรายวิชาที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
3. จัดใหครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเขาสอนเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพใหผูเรียน
4. ติดตามวัดผลและประเมินผลกอนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
5. ประชุมชี้แจงรายละเอียดในการเตรียมความพรอมกอนเขาสอบ เชน สถานที่สอบ หองสอบ อุปกรณ
ที่ใชในการสอบ ฯลฯ
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ประจําปการศึกษา 2557
สาขางาน/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.3
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก

- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานการโรงแรม
รวม ปวช.3
ระดับ ปวส.2
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
รวม ปวส.2
รวมเฉลี่ย ปวช.3 / ปวส.2

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนเขาทดสอบ

จํานวนผูสอบ
ผานเกณฑ
วิชาทั่วไป วิชาชีพ

คาเฉลี่ย
ระดับชาติ
คน รอยละ

43
6
2
6
74
16
147

20
2
1
0
13
6
42

19
2
0
0
7
2
30

28
2
2
0
29
6
67

65.12
33.33
100
0
39.19
37.50
45.58

40
8
4
11
43
23
11
140
287

7
2
0
2
6
2
2
21
63

6
2
0
0
1
0
2
11
41

14
4
0
3
10
3
5
39
106

35
50
0
27.27
23.26
13.04
45.45
27.86
36.93

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผล
เอกสารอางอิง ไดแก
1. หลักฐานดานผูเรียน ในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา เกี่ยวกับ
1.1 ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (
V-net)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
1.3 ขอมูลผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ (
V-net) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ (V-net) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
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ผลสัมฤทธิ์
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (
V-net) ประจําปการศึกษา 2557 พบวา
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.
3) ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทั้งสิ้น
จํานวน 147 คน เปนผูเรียนที่มีคะแนนสอบ V-net ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ
45.58
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.
2) ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ทั้งสิ้น จํานวน 140 คน เปนผูเรียนที่มีคะแนนสอบ V-net ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 27.86
3. ผูเรียนทั้ง ระดับ ปวช.
3 และระดับ ปวส.2 เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
รวมทั้งสิ้น จํานวน 287 คน โดยมีผูเรียนที่มีคะแนนสอบผานเกณฑคาเฉลี่ยระดับชาติ จํานวน 106 คน คิดเปน
รอยละ 36.93
ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุง

คาคะแนน
รอยละ 36.93

คาคะแนน
2

มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางมาก จึงไดสนับสนุนใหนักเรียน
นักศึกษาไดเรียนรูภาษาอังกฤษจากเจาของภาษาโดยตรงและจัดตั้งกลุม Mini EP เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษให
นักเรียน นักศึกษาและเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) กลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ
การดําเนินการ (Attempt)
1. จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกภาคเรียน ทุกระดับชั้น
2. จัดใหมีครูชาวตางประเทศมาสอนนักเรียน นักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
3. สงเสริมใหมีหองเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางในการศึกษา
คนควา
4. ประชาสัมพันธใหนักเรียนนักศึกษาทราบถึงความสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษและการสอบกลุม
วิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-net)
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5. จัดใหมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
6. ติดตามวัดผลประเมินผลกอนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
7. ประชุมชี้แจงรายละเอียดในการเตรียมความพรอมกอนเขาสอบ เชน สถานที่สอบ หองสอบ อุปกรณที่
ใชในการสอบ ฯลฯ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ตารางแสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ผูเรียนที่มีคะแนนผาน
ผูเรียนที่ลงทะเบียน
ระดับ/สาขาวิชา
เกณฑตั้งแตคาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ
เขาทดสอบ
ขึ้นไป
ระดับ ปวช.3
- สาขางานบัญชี
43
20
46.51
- สาขางานขาย
6
3
50.00
- สาขางานธุรกิจคาปลีก
2
1
50.00
- สาขางานการเลขานุการ
6
4
66.67
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
74
34
45.95
- สาขางานการโรงแรม
16
11
68.75
รวม ระดับ ปวช.3
147
73
49.66
ระดับ ปวส.2
- สาขาวิชาการบัญชี
40
9
22.50
- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
11
7
63.64
- สาขาวิชาการตลาด
8
3
37.50
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
4
2
50.00
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
43
12
27.91
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
23
7
30.43
- สาขาวิชาการโรงแรม
11
2
18.18
รวม ระดับ ปวส.2
140
42
30.00
รวม ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
287
115
40.06
หมายเหตุ
1. คาเฉลี่ยระดับชาติในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.3 เทากับ 24.98
2. คาเฉลี่ยระดับชาติในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.2 เทากับ
23.29
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เอกสารอางอิง
1. หลักฐานดานผูเรียน ในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา เกี่ยวกับ
1.1 ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (
V-net)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
1.3 ขอมูลผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ (V-net) ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต
คาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ (V-net) ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
2. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําโครงการสอนเสริมเพื่อศักยภาพการสอบ (V-net)
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) ประจําปการศึกษา 2557 พบวา
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทั้งสิ้น
จํานวน 147 คน เปนผูเรียนที่มีคะแนนสอบ V-net ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน
73 คน คิดเปนรอยละ 49.66
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ทั้งสิ้น จํานวน 140 คน เปนผูเรียนที่มีคะแนนสอบ V-net ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 30
3. ผูเรียนทั้ง ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งสิ้น จํานวน
287 คน โดยผูที่มีคะแนนสอบ V-net ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตคาเฉลี่ยขึ้นไป จํานวน 115 คน คิดเปน
รอยละ 40.06
ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุง

เกณฑที่ได
40.06

คาคะแนน
2

มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงาน/โครงการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
มุงใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน หอง
อินเทอรเน็ต หองสมุด จัดใหมีการศึกษาดูงาน การฝกงานในสถานประกอบการ
2. จัดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและทักษะทางดานวิชาชีพ
3. ครูผูสอนประจําวิชา มีการติดตามผูเรียนทั้งดานการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องโดยแจงผล
การขาดเรียนและความประพฤติแกครูที่ปรึกษา เพื่อแจงงานปกครองในการติดตาม ตักเตือนตอไป
4. จัดใหครูที่ปรึกษาติดตาม ดูแล ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทั้งดานการเรียน การลงทะเบียนเรียน การลง
สอบแกตัว การติดตามสงงานใหครบทุกรายวิชา ติดตามและใหคําแนะนํา ดานพฤติกรรมและปญหาดานอื่นๆ
5. จัดใหมีระบบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในทุกรายวิชา และมีการแจงผลการสอบติดตามการ
สงชิ้นงานของนักเรียนในทุกรายวิชา
6. จัดใหมีการสอบแกตัว การแกผลการเรียน มส. เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
7. จากผลการดําเนินการดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แสดงในตารางดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
สาขางาน

จน.นักศึกษา จน.นักศึกษา จน.นักศึกษา จน.ผูสําเร็จ
หมาย
แรกเขา
ลาออก
สุทธิ
การศึกษา
รอยละ เหตุ
ปการศึกษา 2555
ปการศึกษา 2557

ประเภทวิชาพณิชยกรรม (ระดับ ปวช.)
สาขางานการบัญชี
80
สาขางานการขาย
31
สาขางานการเลขานุการ
32
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
160
12
สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก
รวม
315
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
41
สาขางานการทองเที่ยว
0
รวม
41
รวม ระดับ ปวช.3
356

9
1
10
21
0
41

71
30
22
139
12
274

37
5
5
75
2
124

52.11
16.66
22.72
53.95
16.66
45.25

7
0
7
48

34
0
34
308

12
0
12
136

35.29
0
35.29
44.15
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ผลการประเมินคุณภาพ (ตอ)
สาขางาน

จน.นักศึกษา จน.นักศึกษา จน.นักศึกษา จน.ผูสําเร็จ
หมาย
แรกเขา
ลาออก
สุทธิ
การศึกษา
รอยละ เหตุ
ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ระดับ ปวส.)
สาขาวิชาการบัญชี
49
สาขาวิชาการตลาด
19
สาขาวิชาการจัด
12
การสํานักงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
90
ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
21
โลจิสติกส
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
10
รวม
201
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
0
สารสนเทศ
รวม
0
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
13
และบริการ
รวม
13
รวม ระดับ ปวส.2
214
รวมทั้งสิ้น
570

2
0

47
19

35
17

74.76
89.47

0

12

10

83.33

3

87

61

70.11

0

21

20

95.23

2
7

8
194

4
147

50.00
75.77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

8

61.53

0
7
55

13
207
515

8
155
291

61.53
74.87
56.50

ที่มา : งานทะเบียน
เอกสารอางอิง ไดแก
1. จํานวนนักเรียนนักศึกษาแรกเขา ระดับ ปวช. ป 2555 และ ระดับ ปวส. ป 2556
2. การขออนุมัติผลการเรียนและอนุมัติจบของนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2557
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รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
เทากับ 56.50
เกณฑการตัดสิน คํานวณจาก
คาคะแนน
= รอยละจากประเด็นการพิจารณา X 5
80
= 56.50 X 5
80
= 3.53
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
ดี
3.53
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
ความตระหนัก (Awareness)
เพื่อรับทราบขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา ใหความชวยเหลือในการจัดหางาน และนําขอมูลมาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน
การดําเนินการ (Attempt)
1. ชี้แจงใหผูสําเร็จการศึกษาทราบความสําคัญของการใหขอมูลตอบกลับ ในวันปจฉิมนิเทศผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2556
2. จัดทําแบบสอบถามและสงไปรษณียบัตร ไปใหผูสําเร็จการศึกษาตามที่อยูที่แจงไว
3. ตรวจสอบรายชื่อจากงานทะเบียนวามีนักเรียน จบระดับ ปวช.และศึกษาตอ ระดับ ปวส.กับวิทยาลัยฯ
4. ใชวิธีการสอบถามจากครูผูสอน ครูที่ปรึกษา และนักศึกษาที่ศึกษาตอ ระดับ ปวส. กับวิทยาลัยฯ
5. ใชเครือขาย Social Network สอบถามขอมูล
6. โทรศัพทสอบถามขอมูล
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ระดับชั้น/สาขางาน

จน.ผูสําเร็จ
การศึกษา

ระดับ ปวช.
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
38
สาขางานการขาย
7
สาขางานการเลขานุการ
8
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
69
รวม
122
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
20
สาขางานการทองเที่ยว
8
รวม
28
รวม ระดับ ปวช.
150
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
42
สาขาวิชาการตลาด
17
สาขาวิชาการเลขานุการ
1
สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
10
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
78
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
13
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
14
รวม
175
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
-

จํานวนที่ติดตามได
จน.ผูไดงานทําใน จน.ผูประกอบ จน.ผูศึกษาตอ
สถานประกอบการ อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป

รวม

คิดเปน
รอยละ

5
0
0
9
14

1
0
1
1
3

31
1
7
56
95

37 97.37
1 14.29
8
100
66 95.65
112 91.80

1
3
4
18

1
0
1
4

15
2
18
113

17 85.00
5 62.50
22 78.57
134 89.33

17
3
1
9
44
4
13
91

2
0
0
0
1
0
1
4

22
0
0
1
27
5
0
55

41 97.62
3 17.65
1
100
10 100
72 92.31
9 69.23
14 100
150 85.71

-

-

-

-

-
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ระดับชั้น/สาขางาน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม ระดับ ปวส.
รวม
ระดับ ปวช./ปวส.
ทั้งสิ้น

จน.ผูสําเร็จ
การศึกษา

จํานวนที่ติดตามได
จน.ผูไดงานทําใน จน.ผูประกอบ จน.ผูศึกษาตอ
สถานประกอบการ อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป

รวม

คิดเปน
รอยละ

10

2

0

6

8

80

185

93

4

61

158

85.41

335

111

8

174

292

87.16

ที่มา : งานแนะแนวและจัดหางาน
เอกสารอางอิง ไดแก
1. บัญชีสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
2. รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ประจําปการศึกษา 2556
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป ทั้งระดับ
ปวช. และ ปวส. เทากับ 87.16
เกณฑการตัดสิน คํานวณจาก
คาคะแนน

= รอยละจากประเด็นการพิจารณา X 5
80
= 87.16 X 5
80
= 5.45

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

คาคะแนน
5
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มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
เพื่อนําขอมูลมาใชพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียน การสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตอไป
การดําเนินการ (Attempt)
1. จัดใหมีการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 เพื่อใหคําแนะนํา ขอคิด แนวปฏิบัติ
เพื่อใหเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และเตรียมความพรอมในการทํางาน เชิญวิทยากรจากสถาน
ประกอบการมาบรรยายใหความรูการสมัครงาน การปรับตัวเพื่อเขาทํางาน และการประกอบอาชีพแนะแนว
การศึกษาตอ
2. รวบรวมขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ที่เขาทํางานในสถานประกอบการ สถานศึกษา และสถานที่ที่
ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อทราบที่อยู
3. จัดสงแบบประเมินฯ ใหสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน สถานศึกษา และชุมชน ประเมิน
ผูสําเร็จการศึกษาที่เขาทํางานของสถานประกอบการนั้นๆ โดยจัดสงทางไปรษณีย หรือโทรสาร อีเมล ระบบ
เครือขายตางๆ โดยสอบถามความพึงพอใจในดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป ดานสมรรถนะวิชาชีพ
4. วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 จํานวน 10 แหง จากสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 100
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
สาขางาน
เฉลี่ยรวม ระดับ ปวช./ปวส.

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน
คาเฉลี่ย
ดานคุณลักษณะ ดานสมรรถนะหลักและ ดานสมรรถนะ
ที่พึงประสงค
สมรรถนะทั่วไป
วิชาชีพ
4.45
4.48
4.38
4.44

จํานวนสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน จํานวน 10 แหง มีผลการประเมินความพึงพอใจ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44
เอกสารอางอิง ไดแก
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ สถานศึกษา ผูใชบริการ ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2556 จํานวน 10 แหง
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือ
เพื่อเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะห
2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ
50-59.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ
60-69.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ
70-79.99 เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ
80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)

ผล/มี/ไมมี
มี
รอยละ
100

คาคะแนน
5
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่
1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
ตั้งคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเขา
1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงานหรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
เฉลี่ย

คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

2

ตองปรับปรุง

2

ตองปรับปรุง

-

-

4

ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4.13

ดี
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
สมรรถนะอาชีพ ที่สอดคลองตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน และทองถิ่น โดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา การจัดการเรียนการสอนภาค
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ใหกับผูเรียน ตลอดจนจัดใหครูตางชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหกับผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้
1. ไดพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรวมกับสถานประกอบการ บริษัทพิษณุโลก บิ๊กซี จํากัด บริษัทสยาม
แม็คโคร จํากัด พิษณุโลก บริษัทโฮมโปรดักสเซ็นเตอร (โฮมโปร) พิษณุโลก จํากัด หางหุนสวนจํากัด ปนังคาวัสดุ
1992 บริษัทยัมเรสเทอรองส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
ระบบทวิภาคี
2. ไดรวมมือจัดการศึกษากับหนวยงานภาครัฐ โดยขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูตองขัง
ทัณฑสถานหญิง จังหวัดพิษณุโลก
3. ไดรวมมือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ (แกนมัธยม) ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงราษฎร โรงเรียนวัดบานใหม โรงเรียนบานนอย โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
โรงเรียนบานเข็ก โรงเรียนบานแมระกา โรงเรียนบานแถววังน้ําใส และโรงเรียนชุมชน 12 ทาตาลฯ
4. จัดโครงการศึกษาดูงาน และเชิญวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ แตละสาขาวิชาชีพ ใหความรูและเพิ่มพูน
ทักษะ ประสบการณตรงดานวิชาชีพแกนักเรียนนักศึกษา
5. จัดโครงการลงนามความรวมมือระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษา
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจดานคุณลักษณะและคานิยมที่พึงประสงคของสถานประกอบการตอ
นักเรียนนักศึกษา และประเมินความรูความสามารถดานวิชาชีพ ตลอดจนขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น เพื่อนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป
7. ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยการปรับปรุงเพิ่มเนื้อหารายวิชา ตลอดจนพัฒนารายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและขอเสนอแนะของสถานประกอบการ
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
3 สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5 สถานศึกษามีการนําหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ
(1)-(4) ไมเกิน 3 ปไปใชอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัด
การเรียนการสอน

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
71.43

เอกสารอางอิง ไดแก
1. แบบรายงานการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการและขอเสนอแนะ
2. หลักฐานบันทึกขอความการพัฒนาหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

คาคะแนน
5

แบบเก็บขอมูลการพัฒนาหลักสูตร
ระดับ ( ) ปวช.
ระดับ () ปวส.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

สาขางาน/สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก
การเลขานุการ/การจัดการสํานักงาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส
การโรงแรม/การทองเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จํานวนรายวิชาที่พัฒนาหลักสูตรรวมกับ
สถานประกอบการ
1
2
2
2
2
9
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สรุป : สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 5 สาขางาน/สาขาวิชา จากจํานวน 7 สาขาวิชา
รวม 9 รายวิชา คิดเปนรอยละ 71.43 ของสาขาวิชาที่เปดสอน
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทั้งระบบปกติ และระบบ
ทวิภาคี โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการเรียนใหสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
เรียนแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะอาชีพ
ที่สอดคลองตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน และทองถิ่น
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ โดยครูผูสอนแตละรายวิชาจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 50 – 59.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
3 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 60 – 69.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
4 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 70 – 79.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด
สถานศึกษา
5 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา

ผล/มี/ไมมี
มี

84.48
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เอกสารอางอิง ไดแก
สรุปบันทึกการจัดทําแผนการเรียนรูของแตละแผนกวิชา แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาที่จัดทําทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)

คาคะแนน
5

รายวิชาที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรม
คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
แผนกวิชา
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ/สํานักงาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส

ภาคเรียนที่ 1/2557
จํานวนครูผูสอน จํานวนครูจัดทํา
แผนทุกรายวิชา

10
6
6
10
2

ภาคเรียนที่ 2/2557
จํานวนครูผูสอน
จํานวนครูจัดทํา
แผนทุกรายวิชา

10
6
2
10
2

9
6
6
11
3

9
6
2
11
3

รายวิชาที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรม
คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การโรงแรม
การทองเที่ยว
สามัญสัมพันธ
รวม
รอยละ
เฉลี่ยรอยละ

ภาคเรียนที่ 1/2557
จํานวนครูผูสอน จํานวนครูจัดทํา
แผนทุกรายวิชา

1
4
2
17
58

ภาคเรียนที่ 2/2557
จํานวนครูผูสอน
จํานวนครูจัดทํา
แผนทุกรายวิชา

1
1
16
48

1
3
1
18
58

82.76

1
1
17
50
86.21

84.48
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทั้งระบบปกติ และระบบ
ทวิภาคี โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการเรียนในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
การเรียนแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะ
อาชีพที่สอดคลองตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน และทองถิ่น
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้
1. ใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะใหสามารถคิด
เปน ทําเปน แกปญหาเปน
3. ดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยแผนกวิชา จัดประชุมภายในแผนกวิชา เพื่อแกไขปญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
4. ใหครูจัดทําบันทึกหลังการสอนแตละรายวิชาทุกครั้งที่เขาสอน สงแผนกวิชา และรวบรวมสงฝาย
วิชาการตามลําดับ
5. ใหครูผูสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน อยางนอย 1 รายวิชา
ที่สอน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไมนอยกวา รอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
3 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคนทําบันทึก
หลังการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน

ผล
รอยละ
81.69

รอยละ
100
รอยละ
84.33
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
เอกสารอางอิง ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน
2. บันทึกหลังสอน
3. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
4. รายงานขอมูลการจัดการเรียนการสอนดานวิธีการสอนและสื่อการสอนที่ใช
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

ผล
จํานวน
84
รายวิชา
จํานวน
84
รายวิชา
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แบบเก็บขอมูลคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

สาขาวิชา

จํานวน
รายวิชา
ที่สอน
ทั้งหมด

การบัญชี
58
การตลาด
59
เลขานุการ
45
คอมพิวเตอร
51
ธุรกิจ
โลจิสติกส
17
เทคโนฯ
12
การโรงแรม
และการ
58
ทองเที่ยว
สามัญฯ
105
รวม
405
รอยละ/รายวิชา

จํานวนรายวิชาที่มี
แผนจัดการเรียนรู
มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม
คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน
รายวิชาที่ใช
สื่อและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

จํานวนรายวิชาที่
มีการนิเทศและ
ทําบันทึกหลัง
การสอน

จํานวนรายวิชา
ที่มีการนําผล
การสอนและ
การนิเทศไปทํา
วิจัย

จํานวนรายวิชาที่มี
การนําผลการวิจัย
ไปแกไขปญหาการ
เรียนการสอน

58
59
22

58
59
45

58
59
24

19
1
3

19
1
3

51

51

51

18

18

17
12

17
12

8
12

3
5

3
5

29

58

50

8

8

91
339
รอยละ 81.69

105
405
รอยละ 100

88
350
รอยละ 84.33

27
84
84 รายวิชา

27
84
84 รายวิชา

มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหคณะครูกําหนดและจัดทําเกณฑตลอดจนวิธีการวัดผลประเมินผลใน
ทุกรายวิชา และแจงใหผูเรียนทราบเพื่อเตรียมความพรอมในการรับการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ (Attempt)
1. แจงใหครูผูสอนจัดทําโครงการสอนทุกรายวิชา โดยชี้แจงหลักเกณฑในการวัดผลประเมินผลและ
แจงใหผูเรียนทราบกอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
2. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามสภาพจริงในทุกรายวิชาที่สอน
3. วิทยาลัยฯ ดําเนินการสนับสนุนใหครูไดใชวิธีการประเมินผลอยางหลากหลายตามแผนการจัดการ
เรียนรูในทุกรายวิชา
4. วิทยาลัยฯ สงเสริมใหครูทุกทานเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล
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5. สงเสริมใหครูทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน โดยนําปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน ทั้งดาน
วิชาการและจิตพิสัย คุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
1. ครูทุกคนแจงหลักเกณฑในการวัดผลประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนเรียนทุกรายวิชาที่สอน
2. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน
3. ครูทุกคนใชวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย
4. นักเรียนนักศึกษามีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
5. ครูทุกคนไดทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลมาปรับปรุงแกไขในรายวิชาที่สอน
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
มี/ไมมี
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
มี
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุก
มี
รายวิชาที่สอน
3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
มี
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุก
มี
รายวิชาที่สอน
5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ
มี
พัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน
เอกสารอางอิง ไดแก
1. ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดใน ปการศึกษา 2557
2. คําสั่งมอบหมายรายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. หลักฐานการกําหนด และแจงหลักเกณฑ วิธีการวัดผลและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัด
การเรียนการสอน
4. หลักฐานการวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
5. หลักฐานการใชวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย
6. หลักฐานการใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผล
7. หลักฐานการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

แบบเก็บขอมูลคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

สาขาวิชา

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรฯ
โลจิสติกสฯ
เทคโนโลยีฯ
การโรงแรมและ
การทองเที่ยว
สามัญสัมพันธ
รวม
รอยละ

จํานวนครูที่มีการ
กําหนด และแจง
จํานวน หลักเกณฑและวิธีการ
วัดและประเมินผลให
ครู
ผูเรียนทราบกอนการ
จัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา

จํานวนครูที่มีการ
วัดและ
ประเมินผลตาม
แผนการจัด
การเรียนรู
ทุกรายวิชา

จํานวนครูที่มี
การ ใชวิธีการ
วัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลายและ
เหมาะสม
ทุกรายวิชา

จํานวนครูที่มีการนําผล
จากการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการ
พัฒนาสมรรถนะ
จํานวนครูที่ให
ผูเรียนที่มุงเนน
ผูเรียนมีสวน
สมรรถนะอาชีพและ
รวมในการวัด
บูรณาการคุณธรรม
และประเมินผล
จริยธรรม คานิยมและ
ทุกรายวิชา
คุณลักษณะ
อันพึงประสงคและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา

9
6
6
9
2
2

9
6
6
9
2
2

9
6
6
9
2
2

9
6
6
9
2
2

9
6
6
9
2
2

9
6
6
9
2
2

6

6

6

6

6

6

22
62

22
62
100

22
62
100

22
62
100

22
62
100

22
62
100
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มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือใน
การสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน มีการนิเทศ
การฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถาน
ประกอบการ หนวยงาน มีการสัมมนาการฝกงานรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีการพัฒนาเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หนวยงานและพัฒนาความรวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงานตามหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีสมุดคูมือการฝกงาน
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความรวมมือใน
การสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับงาน
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการในสถาน
ประกอบการ หนวยงาน
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หนวยงาน ที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5
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เอกสารอางอิง ไดแก
1. สถานประกอบการที่ใหความรวมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
2. เอกสารการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
3. เอกสารการนิเทศ
4. เอกสารการวัดผลการฝกงาน
5. เอกสารการสัมมนารวมกับสถานประกอบการ
6. คูมือการฝกงาน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายในประเทศ ในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกงาน
ปการศึกษา 2557 (9 สัปดาหแรก)
แผนกวิชาการบัญชี
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
ที่อยู
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ถนนพิษณุโลก-หลมสัก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
สาขาวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทร.055-31075
2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
498/5 ถนนพิษณุโลก-วังทอง อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทร.055-311251
3 สํานักงานศรีไสยณรงคการบัญชี
641/2-4 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร.055-243658
4 สถานีตํารวจภูธรบางระกํา
ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
65140 โทร.083-9558887
5 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 457 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร.02-6646200
แฟกซ 02-6414262
6 ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง
517 หมู 1 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 65130

58
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
ที่อยู
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ถนนพิษณุโลก-หลมสัก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
สาขาวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทร.055-311075
2 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
138 ถนนพระองคดํา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-212222
แฟกซ 055-303703
3 สํานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
ถนนประชาอุทิศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 โทร.055-258221
4 บริษัทธนากานต แลนด จํากัด
555 ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000 โทร.055-320181
5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
1 อาทิตยวงศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 โทร.055-252052
แฟกซ 055-244410
6 โรงเรียนบานเข็ก
ตําบลแมระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
65130 โทร.089-4604243
7 โรงพยาบาลอินเตอรเวชการ
262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
8 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมระกา
ตําบลแมระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
65130
9 โรงเรียนบานแมระกา
ตําบลแมระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
65130 โทร.089-4604243
10 องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ
399 หมู 3 ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 โทร.055-287033
แฟกซ 055-287033 ตอ
11 รานฟริ้น (ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร)
14/28 ถนนจานกรอง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.084-7395044
12 วงศพาณิชยพิษณุโลก
19/9 หมู 3 ถนนพิษณุโลก-บางกระทุม ตําบล
ทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร.055-321555 แฟกซ 055-321788

59
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอ)
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
13 โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก
14 ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง
15 รานวีเทค คอมพิวเตอรแอนดเซอรวิส
16 หางหุนสวนจํากัดคอมไซตแอนดสมควรจํากัด
เอพีกรุฟ เซอรวิส
17 บริษัทดีพีแกรมเมอร จํากัด
18 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู
ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-246872
517 หมู 1 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 65130
225/38 ถ. สีหราชเดโชชัย ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-320636
59/13 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000 โทร.055-219317
99/175 ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000 โทร.055-219317
99/9 ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000 โทร.055-322630 แฟกซ 055-322652

แผนกวิชาการขาย
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
ที่อยู
1 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 457 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร.02-6646200
แฟกซ 02-6414262
2 บริษัทรวมอิเล็คทรอนิคส จํากัด
1/1 หมู 1 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 65130 โทร.055-228766
แฟกซ 055-311348
3 บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร.055-218765-70 ,055-284597
แฟกซ 055-218764

60
แผนกวิชาการโรงแรม
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
ที่อยู
1 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 457 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร.02-6646200
แฟกซ 02-6414262
2 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค
600/99 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
3 บริษัทท็อปแลนดพลาซา จํากัด (สวนโรงแรม) 68/33 ถนนเอกาทศรถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-247800-14
แฟกซ 055-247815
4 โรงแรมอมรินทรลากูน
52/299 ถนนพระองคดํา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่
2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัด
การเรียนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
เฉลี่ย

คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ จัดประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อใหคําแนะนํา คําปรึกษาในเรื่องการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ การรับนักเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 และการดําเนินงานในวิทยาลัยฯ

ที่
1
2
3
4

5

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวของ
สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
มี
คะแนน
การประเมิน
4.29

มี

เอกสารอางอิง ไดแก
1. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 0795/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย
พณิชยการบึงพระพิษณุโลก ลงวันที่ 20 เมษายน 2554
2. คําสั่งวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ที่ 490/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
3. หนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประชุม
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษา
6. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการตามแผนงานในการบริหาร
สถานศึกษารวมกัน ทําใหบุคลากรมีความพรอมและพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานตางๆ ที่ตนมีสวนรวม
ในการกําหนด ทําใหการปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตาม
แผนงานอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สถานศึกษาไดจัดทําปฏิทินการศึกษาเพื่อกําหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามแผนงาน โครงการ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งแตละแผนงานหรือโครงการบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการอยาง
ตอเนื่อง
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 ที่มีบุคลากรเสนอจัดทํา
โครงการตามแผนปฏิบัติการ จํานวน 100 โครงการ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา 97 โครงการ และ
มีโครงการที่ขอจัดทําตามนโยบายที่หนวยงานตนสังกัดจัดใหดําเนินการอีก จํานวน 6 โครงการ รวมโครงการทั้งสิ้น
จํานวน 103 โครงการ ซึ่งแตละโครงการสถานศึกษาไดจัดทําเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
วิทยาลัยฯ ไดใหบุคลากรที่จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการสงรายงานโครงการที่จัดทําเพื่อรวบรวม
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ซึ่งในปงบประมาณ 2557 มีการดําเนินงานตามโครงการทั้งหมด
94 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.26 ของโครงการทั้งหมด ผลการประเมินอยูในระดับดี
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

มี/ไมมี
มี
มี
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ที่
3
4
5

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

มี/ไมมี
มี
มี
มี

เอกสารอางอิง ไดแก
หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม บันทึกเชิญประชุม บันทึกขออนุญาตดําเนินงานตามโครงการ
บันทึกติดตามการดําเนินงานตามโครงการที่เสร็จเรียบรอยแลว และรูปเลมการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และหนังสือที่สงใหหนวยงานตนสังกัด
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

คาคะแนน
5

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดเปดโอกาสใหครู บุคลากร ตลอดทั้งชุมชนและองคการภายนอกไดมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนงานทั้งแผนกลยุทธ และแผนการปฏิบัติงานประจําปใหครอบคลุม เพื่อเปนแนวทางใหการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ ของสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถานศึกษา ที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบ ซึ่งเปน
แผนครอบคลุมวัตถุประสงคของสถานศึกษา สอดคลองเหมาะสมกับเปาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน ปรัชญา
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา จําแนกได 8 เรื่องใหญๆ คือ 1) ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ดาน
การพัฒนาผูเรียน 3) ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4) ดานการวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัย 5) ดานการบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชนและ
สังคม 6) ดานการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 7) ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
8) ดานการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
จากการที่สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคน ไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการตามแผนงานในการ
บริหารสถานศึกษารวมกัน ทําใหบุคลากรมีความพรอมและพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานตางๆ ที่ตนมี
สวนรวมในการกําหนดทําใหการปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการจัดการศึกษา
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เปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สถานศึกษาไดจัดทําปฏิทินการศึกษาเพื่อ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามแผนงาน โครงการ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแตละแผนงานหรือโครงการบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 255 7 จัดทําโครงการ จํานวน 97 โครงการ และมีโครงการที่ตอง
จัดทําตามนโยบายที่หนวยงานตนสังกัดจัดใหดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ รวมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 103
โครงการ ซึ่งแตละโครงการสถานศึกษาไดจัดทําเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ พรอมรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานครั้งตอไป ซึ่งในปงบประมาณ 255
7 ไดดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ จํานวน 94 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.26 ผลการประเมินอยูในระดับดี
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

เอกสารอางอิง ไดแก
หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม บันทึกขออนุญาตดําเนินงานตามโครงการ

มี/ไมมี
มี

คาคะแนน
5

มี
มี
มี
มี
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แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา ปงบประมาณ 2557
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ
2 โครงการจัดทําคูมือนักเรียนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2557
3 โครงการจัดทําสมุดบันทึกการฝกงานในสถานประกอบการ
4 โครงการเยี่ยมบานศิษยรัก
5 โครงการสรางครือขายผูปกครอง
6 โครงการครูที่ปรึกษาติดตามผูเรียนอยางตอเนื่องและเปนระบบ
7 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใสใจเลือกตั้งคณะกรรมการองคการฯ ระดับหนวย
8 โครงการสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2557
9 โครงการสงเสริมคนดี
10 โครงการรักแผนกรวมใจสรางวินัย
11 โครงการเสริมสรางวินัยจราจรภายในสถานศึกษา
12 โครงการเพิ่มปริมาณผูเรียนและการแนะแนวการศึกษา ปการศึกษา 25567
13 โครงการปจฉิมผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 และนัดพบตลาดแรงงาน
14 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และประชุมผูปกครอง ปการศึกษา 2557
15 โครงการสนับสนุน ชวยเหลือ คนดี คนเกง
16 โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556
17 โครงการตรวจเยี่ยมหอพักศิษยรักบึงพระ
18 โครงการประกวด “ทูตประชาสัมพันธ สูฝนประชาสัมพันธ”
19 โครงการจัดทําวารสารวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ฉบับที่ 3 ประจําปการศึกษา 2556
20 โครงการสื่องานประชาสัมพันธ
21 โครงการมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
22 โครงการปรับปรุงสายไฟ อาคารเรียน 1
23 โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR ประจําปการศึกษา 2556
24 โครงการแกไขปญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ ปการศึกษา 2556
25 โครงการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
26 โครงการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
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แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา (ตอ)
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา (ตอ)
27 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
29 โครงการพัฒนาและเผยแพรการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
30 โครงการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2556
ดานการพัฒนาผูเรียน
1 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการกลุมอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
2 โครงการเปดโลกทัศนใหมดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ปวช.1/ปวส.1
3 โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน (ปวช.2-3)
4 โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนสาขาวิชาการบัญชี (ปวช.2-3)
5 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการกลุมอาชีพดานการบัญชี
6 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษาใหม (ปวช.1, ปวส.1)
7 โครงการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น
8 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ (ปวส.)
9 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ (ปวช.1/ปวส.1)
10 โครงการ Christmas Day
11 โครงการอาเซียนกาวไกลวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาตางประเทศ
13 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอั งกฤษของผูเรียน
14 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
15 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาคเหนือ
16 โครงการรักษภาษาไทย
17 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูความเปนอาเซียนในฉบับพอหลวง
18 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพแผนกวิชา
การจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
19 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ชํานาญการกลุมอาชีพสาขาการโรงแรมมาถายทอดความรู
และประสบการณ
20 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมสําหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น
ปวช.2-3
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา (ตอ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาคตะวันตก
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
V-net
โครงการแกไขปญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ ปการศึกษา 2557
โครงการติดตามผลความพึงพอใจของสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการรับสมัครการคัดเลือกผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2557
โครงการใหความรูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
โครงการเยี่ยมบาน “ศิษยรัก” : ลดปญหาการออกกลางคัน
โครงการสรางเครือขายผูปกครอง
โครงการ “วัยใส ไกลเอดสปฏิเสธยา”
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองคการนักธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทยระดับหนวย
ปการศึกษา 2557
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรม
โครงการสงเสริมสุขภาพ (กีฬาสีภายใน)
โครงการเสริมสรางคุณธรรมความเปนไทย
โครงการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการอาชีวะเกมส ระดับภาค ระดับชาติ
โครงการกิจกรรมเขาคายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ
โครงการนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2557
โครงการอบรมการเขียนโครงการกิจกรรมชมรม
โครงการพัฒนาองคการนักธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทย (ระดับหนวย)
โครงการประเมินหนวยดีเดน
โครงการสงเสริมคนดี
โครงการรักแผนกรวมใจสรางวินัย
โครงการเสริมสรางวินัยจราจรภายในสถานศึกษา
โครงการพัฒนารูปแบบการแนะแนวการศึกษา
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แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา (ตอ)
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
46 โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษาและจัดหางาน ปการศึกษา 2556
47 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผูปกครอง ปการศึกษา 2557
48 โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556
49 โครงการ เก็บได สงคืน
50 โครงการรอยยิ้มดวยหัวใจบริการ : อัตลักษณวิทยา
51 โครงการมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556
52 โครงการ Open House (เปดรั้ววิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก)
53 โครงการแนะนําอาชีวะตอทัศนคติใหมของผูปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษา
54 โครงการความรวมมือกับประเทศมาเลเซียเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวะรองรับการเขารวม
ประชาคมอาเซียน
ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1 โครงการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
2 โครงการวิจัยศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสที่พึงประสงคของ
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพิษณุโลก
3 โครงการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
4 โครงการติดตามผลความพึงพอใจของสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนํากราฟกดีไซตมาใชงานรวมกับการผลิตอื่นๆ
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในงานสื่อการเรียนการ
สอน
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม Adobe Flash สรางสื่อการเรียนการสอนโดยให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน
ดานการวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัย
1 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา - เอสโซ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและ
ระดับภาค
2 โครงการวิจัยสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาคเหนือ
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แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา (ตอ)
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ดานการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
1 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
2 โครงการบริการวิชาชีพแกประชาชน
3 โครงการศูนยรวมดวยชวยประชาชน
ดานการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู
1 โครงการบํารุงครุภัณฑ
2 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก (Graphic Lab) หอง 423
3 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร
4 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพดีดไทย-อังกฤษ (หอง 131, 141,142)
5 โครงการจัดหาอุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
6 โครงการพัฒนาภูมิทัศนวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนํากราฟกดีไซตมาใชงานรวมกับการผลิตสื่อฯ
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในงานสื่อการเรียนการสอน
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม Adobe Flash สรางสื่อการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับบทเรียน
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5 โครงการพัฒนาและเผยแพรการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6 โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ดานการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
1 โครงการการเรียนรูจากประสบการณจริง
2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหผูบริหาร ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ใหทุกคนไดมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ จัดประชุมครูเพื่อแจงขอมูลขาวสาร ใหครูไดรายงานผลการดําเนินงานปญหา อุปสรรคและ
เสนอแนะ เพื่อนํามาพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ตอไป จัดประชุมผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองไดทราบ
การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ
ที่
1
2
3
4

5

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2
ครั้ง
สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา อยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนา
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

เอกสารอางอิง ไดแก
1. เอกสารการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. รายงานการประชุมครูและบุคลากรในสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมผูปกครอง
4. หลักฐานการนําความคิดเห็นของผูเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
5. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
คะแนน
การประเมิน
4.30
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีนโยบายใหศูนยขอมูล จัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ
ที่เปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ (Attempt)
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพรใหกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยสรุปขอมูลดังนี้
1. วิทยาลัยฯ มีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ที่ครบถวนและเชื่อมโยงระบบ เพื่อการตัดสินใจที่เปนปจจุบัน
โดยจัดเก็บไวที่หนา Web Site ของวิทยาลัยฯ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ เพื่อปองกันการสูญหายของ
ขอมูล
2. วิทยาลัยฯ มีฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา เชน ระบบ Web Site ของ
วิทยาลัยฯ ระบบควบคุมครุภัณฑภายในวิทยาลัยฯ ระบบงานเอกสารภายในวิทยาลัยฯ ระบบบริหารจัดการ
RMS 2007 ประกอบดวย 1) ระบบบริหารจัดการบุคลากร 2) ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา
3) ระบบงานสารบรรณ
3. วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูล
สารสนเทศ
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล ไดแก จัดทํา
แบบสอบถามและประเมินการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในวิทยาลัยฯ และระบบตรวจสอบผูเขา
ใชงานระบบอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัยฯ
5. วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.70
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรับสถานศึกษา
ที่ครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกัน
การสูญหายของขอมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
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ที่
3
4
5

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาใหครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลสารสนเทศ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
ผลการประเมิน
3.70

เอกสารอางอิง ไดแก
1. หนา
Web site ของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกแสดงขอมูลพื้นฐาน
2. หลักฐานการพัฒนาขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง
3. หลักฐานการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลของครู บุคลากรทุกฝาย และผูเรียน
4. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีความตระหนักในการจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา และสงเสริม
ใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพื่อปองกันปญหาการทะเลาะวิวาท ชูสาว ยาเสพติด
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีมาตรการวาดวยการแกไขการประพฤติผิดระเบียบของนักเรียน นักศึกษาในลักษณะ
ตางๆ โดยการจัดโครงการสงเสริมคนดี โครงการรักแผนกรวมใจสรางวินัย โครงการเสริมสรางวินัยจราจรภายใน
สถานศึกษา โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติ
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1
สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่
สําคัญอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท
ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
2
สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5
สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
มี
5 ดาน

เอกสารอางอิง ไดแก
1. มาตรการวาดวยการและแกไขการประพฤติผิดระเบียบของนักเรียน นักศึกษาในลักษณะตางๆ
2. แบบสรุปโครงการสงเสริมคนดี ปการศึกษา 2557
3. แบบสรุปโครงการรักแผนกรวมใจสรางวินัย
4. สรุปเปรียบเทียบจํานวนครั้งของการเกิดการทะเลาะวิวาท ปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557
5. สรุปการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2557
6. มาตรการวาดวยการประพฤติผิดระเบียบของนักเรียนนักศึกษา
7. มอบหมายหนาเวรยาม ป 2557
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

คาคะแนน
5
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ลําดับ
1

2
3
4
5
6

แผนงานการปองกันความเสี่ยง ปการศึกษา 2557
ความสัมพันธกับความเสี่ยง 5 ดาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ดานความ ทะเลาะ สิ่งเสพ
การพนัน
มาตรการวาดวยการและแกไขการ
ประพฤติผิดระเบียบของนักเรียน
นักศึกษาในลักษณะตางๆ
โครงการสงเสริมคนดี
โครงการรักแผนกรวมใจสรางวินัย
การตรวจสารเสพติด
การตรวจสุขภาพ
สรุปรายงานแบบคัดกรองกลุมเสี่ยง

สังคม

ปลอดภัย

วิวาท

ติด



















-













-



และมั่วสุม

-



สถิติการเกิดความเสี่ยง
ปการศึกษา จํานวนผูเรียน ดานความปลอดภัย ทะเลาะวิวาท
2557

1,050

0

0

สิ่งเสพติด

สังคม

0

0

การพนัน
และมั่วสุม
0

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกมีการจัดระบบดูแลผูเรียน โดยมีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
และการประชุมผูปกครอง มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อดูแลและชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา มีระบบเครือขาย
ผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มีการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกผูเรียน มีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและ
สงเสริมผูเรียน
การดําเนินการ (Attempt)
1. จัดใหมีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และการประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2557
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษา และจัดตารางใหนักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษา สัปดาหละ 1 ครั้ง
โดยใหครูที่ปรึกษาไดพบนักเรียนนักศึกษาในความปกครองของตนเอง เพื่อสอบถามถึงปญหาและคอยใหการ
ชวยเหลือสนับสนุน
3. จัดตั้งเครือขายผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2557
4. จัดทําโครงการสนับสนุน ชวยเหลือ คนดี คนเกง ในกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา และการกูยืม
เงินทุนเพื่อการศึกษา กยศ.
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5. มีระบบดูแลนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง และโครงการเยี่ยมบานศิษย โครงการสงเสริมคนดี
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอย
2
สัปดาหละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน
อยางนอย รอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
เอกสารอางอิง ไดแก
- หลักฐานการจัดการปฐมนิเทศ และประชุมผูปกครอง ปการศึกษา 255
- คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2557
- เอกสารหลักฐานในการพบครูที่ปรึกษา (สมุด Homeroom)
- เอกสารการจัดตั้งเครือขายผูปกครอง
- เอกสารหลักฐานในการระดมทุนการศึกษา การมอบทุน การศึกษา
- เอกสารการทําโครงการเกี่ยวกับดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง
- เอกสารการทําโครงการสงเสริมคนดี สงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ
- เอกสารการทําโครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
รอยละ 85.48
มี

7

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติงานอยางเหมาะสม เพียงพอ โดยการประชุมจัด
ตารางสอนและกําหนดหองเรียน หองปฏิบัติการ มีการมอบหมายใหมีการดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
วิทยาลัยฯ หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ มีตารางการใชหองอยางชัดเจน มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูใชหอง มีการสงเสริมพัฒนาศูนยวิทยบริการและอาคารประกอบการ ตลอดจนสถานที่โดยรอบเพื่อใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและจัดหาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอกับ
ความตองการของผูเรียน
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้
1. มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่อยางเพียงพอและเหมาะสม มีการจัดทําโครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โดยฝายวิชาการและฝาย
บริหารทรัพยากร จัดสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม มีการทําความสะอาดหองน้ําภายในวิทยาลัยฯ ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 มีการ
มอบหมายหนาที่รับผิดชอบหองเรียน หองปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2557 มีการมอบหมายหนาที่
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวเพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนตางๆ และบริเวณพื้นที่ทั่วไปของวิทยาลัย
2. มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ไดแก โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศาลาแปดเหลี่ยม มีการ
จัดสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ฯลฯ
3. มีการประเมินความพึงพอใจโดยครู บุคลากร และผูเรียนตอสภาพแวดลอม ภูมิทัศนและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.73
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ เชน จัดทําโครงการทําความสะอาดหองน้ํา
จัดจางบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิงปรับปรุงซอมแซมเครื่องกรองน้ําและเครื่องทําน้ําเย็น ขออนุมัติซอมแซมระบบไฟฟา
อาคารเรียน 4 มีการสํารวจพัดลมที่ชุดรุด มีการปรับปรุงหองเรียนแผนกวิชาการบัญชี
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา และผูเรียน
2
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
4
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
มี
3.73
มี

เอกสารอางอิง ไดแก
1. แปลนอาคารเรียน 1, 2, 3, และ 4
2. ตารางการเรียน
3. ตารางการใชหองเรียน
4. โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ
5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ
ผลสมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดใหมีครุภัณฑ อุปกรณการเรียนใหเพียงพอและเหมาะสม
ในการใชงานและมีความทันสมัยของครุภัณฑและอุปกรณ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการใชงานที่สามารถ
ตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
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การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. วิทยาลัยฯ จัดหาครุภัณฑ อุปกรณ สําหรับบริการอินเตอรเน็ต หองศูนยวิทยบริการ
2. จัดทําโครงการจัดหาอุปกรณครุภัณฑการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเรียน ของแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด, การโรงแรมและการทองเที่ยว, การเลขานุการ, สามัญสัมพันธ และการ
จัดการโลจิสติกส
3. จัดทําโครงการจัดหาอุปกรณครุภัณฑสํานักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล/ในการทํางานหองสํานักงานฝาย
ตางๆ โดยการจัดหาครุภัณฑที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
4. วิทยาลัยฯ จัดใหมีการดําเนินการซอมแซมครุภัณฑใหอยูในสภาพใชงานไดดี พรอมใชงานอยูเสมอ
5. มีการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใชสํานักงาน
6. ดําเนินการปรับปรุงครุภัณฑและอุปกรณ โดยใชผลการประเมิน
7. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1

4

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

5

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

2
3

ผล/มี
/ไมมี
มี
มี
มี
รอยละ
4.16
มี

เอกสารอางอิง ไดแก
รายการโครงการ ชื่อรายการวัสดุ/ครุภัณฑของแผนก งานตางๆ รายการงบลงทุนครุภัณฑ ประจําป
งบประมาณ 2556 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจาง แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ป 2556 บันทึกขอความ
การขอซอมแซมครุภัณฑ แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดหาการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

รายชื่อแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
แผนงาน/โครงการ
จัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการกลุมอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เปดโลกทัศนใหมดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ซอมแซมครุภัณฑ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร
การจัดการสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง E-learning ดานการใชบัญชีโปรแกรมสําเร็จรูป
ดานการบัญชี
การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการตลาดเพื่อพัฒนาผูเรียน
สัปดาหวิทยาศาสตร
ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา
พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก
เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น
ปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพดีดไทย-อังกฤษ (หอง 131, 141, 142)
จัดหาอุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเรียน
สัปดาหวิทยาศาสตร
แนะแนววิชาชีพเพิ่มปริมาณผูเรียนรูโดยกิจกรรมสาธิต
การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค และระดับชาติ
การปรับปรุงหองปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แนะนําอาชีวะตอทัศนคติใหมของผูปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษา
ซอมแซมเกาอี้บุนวมสีฟา และโตะขาวพับ
เยี่ยมบาน ศิษยรัก ลดปญหาการออกกลางคัน
สงเสริมสุขภาพ (กีฬาภายใน)
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก (Awareness) วิทยาลัยฯ มุงพัฒนาบุคลากรโดยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาส
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และประสบการณวิชาชีพ ตามหนาที่
ที่รับผิดชอบ
การดําเนินการ (Attempt)
1. ดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาดานวิชาการหรือวิชาชีพตามหนาที่ที่รับผิดชอบตาม
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองโดยเขารับการฝกอบรมกับหนวยงาน
ภายนอก ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรูประสบการณไปใชในการพัฒนางาน
ของตนเองและความกาวหนาในตําแหนงงาน
2. สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการฯ ในการจัดทําโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
3. สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอก โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการขาย
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนใหครูรวมเปนวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูดานวิชาชีพ เชน
โครงการพัฒนาประสบการณในสถานประกอบการ โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it
center) เปนตน
4. สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไดแก
โครงการกูยืมเพื่อแกปญหาหนี้สิน โครงการสวัสดิการสหการวิทยาลัย โครงการออมทรัพยเฟองฟา เพื่อชวยเหลือ
ดานการเงิน โครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อสรางจิตสํานึกการออม โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อสงเสริมคุณภาพทางกายใจ ปรับปรุงซอมแซมบานพักอาศัยทางราชการตามความเหมาะสม จัดกิจกรรม
นันทนาการตางๆ ตามชวงเทศกาล แจกเสื้อผาไทย เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจและความรัก สามัคคีภายใน
องคกร เปนตน
5. สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไดแก รางวัลเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” อยางตอเนื่องทุกป เปนตน
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
1
ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
2 ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขารวม
3 โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน
องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา
4
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
5 ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5

รอยละ
82.57
13.76

17.43
76.15
5.50

เอกสารอางอิง ไดแก
- รายงานสรุปการอบรม/ประชุม/สัมมนา
- โครงการอบรมภายในวิทยาลัยฯ
- รายงานการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

ฝกอบรมดาน
วิชาชีพฯ
รอยละ 75

ไดรับทุน
การศึกษา
รอยละ 5

ไดรับการแลกเปลี่ยน
กับสถานศึกษาอื่น
รอยละ 5

ไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
รอยละ 75

ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณฯ
รอยละ 5

109
รอยละ

90
82.57

15
13.76

19
17.43

83
76.15

6
5.50

82
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

รายชื่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ผูบริหาร
1
นางกฤชนันท ภูสวาสดิ์
2
นายนริศ สุคันธวรัตน
3
นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม
4
นายมารุต รื่นรวย
5
นายวิลาศ เฟองระยา
แผนกวิชาการบัญชี
6
นางสมพร บัวแจมรัตนวงศ
7
นางสําเภา ศรีปาน
8
นายชัยวัฒน สุธีรไกรลาศ
9
นางสาววสนีย เทพนิช
10
นางสุกัญญา เติมลาภ
11
นางพัชรหทัย ชาตินันท
12
นางสาวภิรญา จันทรรักษ
13
นางยินยง เฝาทรัพย
14
นางบุญลอมลักษณ กัณหา
แผนกวิชาการเลขานุการ
15
นางเจริญพร ปญโญใหญ
16
นางศิริวรรณ เอกพันธุพงษ
17
นางรัตนติกรณ รพีนิพนธ
18
นายธีรศักดิ์ สัจจเสนีย
19
นางสวิชตา ทิมทอง
20
นางนภาวดี ภูพุกก
แผนกวิชาการตลาด
21
นางพรจันทร หินหุมเพ็ชร
22
นางสาวชวาลินี สิงหคํา
23
นางขนิษฐา ยอดทอง
24
นางสาวคนึงนิจ นาสมใจ
25
นางเพ็ญศรี ลือชาสัตย
26
นางสุคนธจรินทร ไกรศรวัชร

สาขา

ฝกอบรม
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับทุน
ดาน
การแลกเปลี่ยน การพัฒนา การประกาศ
การศึกษา
วิชาชีพฯ
กับสถานศึกษาอืน่ คุณภาพชีวิต เกียรติคุณฯ
รอยละ 5
รอยละ 75
รอยละ 5
รอยละ 75 รอยละ 5

ผอ.
รอง ผอ.
รอง ผอ.
รอง ผอ.
รอง ผอ.













ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู





















ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู















ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
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รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอ)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

รายชื่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
27 นางสาวสุธานี โสโท
28 นางสาววราภรณ ชวยหวัง
29 นางอรพิน สัจจเสนีย
30 นางสาววิรุฬพร แกวกลา
31 นายพัฒนคณวัชร นวมเฟอง
32 นายเพชรพะเยาว แยมยินดี
33 นายสิทธิชัย วันทอง
34 นางสาวบุษยา รอดเปา
35 นายพงษพิพัฒน จีนดวง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
36 นางสาวจุฑามาศ แยมจํารัส
37 นายทวีศักดิ์ จันทรพุฒ
แผนกวิชาการโรงแรม
38 นายปรีชา ตั้งสุขขียศิริ
39 นางอรวรรณ หุตะมาน
40 นางฤทัยชนก ไผผาด
41 นางสาวสุธีรา วงศพุฒิ
42 นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ
43 นางสุกัญญา ชูติกาญจน
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
44 นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
45 นางสาวธนภร โชคศิริวัชร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
46 นายสุด ปลื้มใจ
47 นางน้ําคาง ไพรัตน
48 นายศักดา นาคจันเสน
49 นางพูลทรัพย สุภา
50 นางวิภาวัลย สุขสําราญอนันต

สาขา

ไดรับ
ฝกอบรม
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับทุน การแลกเปลี่ยน
ดาน
การพัฒนา การประกาศ
การศึกษา กับสถานศึกษา
วิชาชีพฯ
คุณภาพชีวิต เกียรติคุณฯ
รอยละ 5
อื่น
รอยละ 75
รอยละ 75 รอยละ 5
รอยละ 5

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู











ครู
ครู




ครูผูชวย
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู








ครู
ครู




ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
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รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอ)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

รายชื่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

สาขา

นางวิกัณดา แซนา
ครู
นางสาวศิรินยา ไทรงาม
ครู
นางสุภามาศ สุจริตกุล
ครู
นายชาตรี ยอดชาง
ครูผูชวย
นางศรัณรัตน ตาสุยะ
ครู
วาที่ ร.ต.วสันต ยันอินทร
ครู
นางสาวอาภรณ มหาคํา
ครู
นางสุรีรัตน ทองสุข
ครู
นางจารุภา สุขไชยพร
ครู
นางชฎาพร นาคสุทธิ์
ครู
นางรัชนา เจดียวุฒิ
ครูผูชวย
นางสุนิตยา อินเรือน
พนร.ครู
Ms.Tshering Denkar
ครูอาสาสมัคร
Ms.Zhang Yingying
ครูอาสาสมัคร
Ms.XuPeifang
ครูอาสาสมัคร
Ms.Alpha B.Restauro
ครูตางประเทศ
Mr.Danilo Ocapanjr
ครูตางประเทศ
รวมบุคลากรสายบริหารและสายการสอน
คิดเปนรอยละ

ไดรับ
ฝกอบรม
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับทุน การแลกเปลี่ยน
ดาน
การพัฒนา การประกาศ
การศึกษา กับสถานศึกษา
วิชาชีพฯ
คุณภาพชีวิต เกียรติคุณฯ
รอยละ 5
อื่น
รอยละ 75
รอยละ 75 รอยละ 5
รอยละ 5

















67
100

















15
22.39







10
14.93

53
79.10

6
8.96
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วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

รายชื่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ลูกจางประจํา
1 นางจําเนียร ปนวิเศษ
2 นายอิทธิ เสือเหลือง
3 นายประสาน มวงมั่งมี
4 นางพนิดา สุประยูร
5 นายวิสูตร เพชรคง
6 นายมนัส จิตรีเมต
ลูกจางชั่วคราว
ฝายบริหารทรัพยากร
7 นางสุรางค เทียมชุมพล
8 นางประภัสษร เกตุเทศ
9 นางสาวศศิศร เมฆยิ้ม
10 นางคัมภีรพรรณ กุลบรรณดิษฐ
11 นางสาวกัญญา เอี่ยมสี
12 นางพัชรี ทองเสา
13 นางสาวจีรภรณ ตนเหือนหก
14 นายอรุวัฒ บุญนาค
15 นางพัชรินทร ชื่นอยู
16 นางวรรณา อินคต
17 นางสาววันทนา ศรีปลาด
18 นายณัฐดนัย บุญพรหม
19 นายสุระชัย คนใหญ
20 นายวิโรจน เทียนสวาง
21 นายไพโรจน ขําจร
22 นายธนกร เรืองกรธนากูล
23 นายสาโรจน เพิ่มพูลทรัพย
24 นายชูชาติ แคทอง
25 นายพจน เอมอุทัย

สาขา

ฝกอบรม
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับทุน
ดาน
การแลกเปลี่ยน การพัฒนา การประกาศ
การศึกษา
วิชาชีพฯ
กับสถานศึกษาอืน่ คุณภาพชีวิต เกียรติคุณฯ
รอยละ 5
รอยละ 75
รอยละ 5
รอยละ 75 รอยละ 5

อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่

ทะเบียน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
การเงิน
การเงิน
การบัญชี
พัสดุ
พัสดุ
พัสดุ
ประชาสัมพันธ
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
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วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

รายชื่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

สาขา

26 นางกนกพร ขําจร
อาคารสถานที่
27 นางสาววงเดือน เปยหลิม
อาคารสถานที่
28 นายเอกพจน ศรีรัตน
อาคารสถานที่
29 นายวิทยา สีนวล
อาคารสถานที่
30 นายสุพัฒน จันทรา
อาคารสถานที่
ฝายวิชาการ
31 นางสาวกรรณิกา ทองนอย
พัฒนาหลักสูตร
32 นางสาวพรนภา ปานถม
วัดผล
33 นางสาวจุทรามาศ แดงบานใหม วัดผล
34 นายวรรณธนพงษ ทิมเครือจีน หองสมุด
35 นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร
วิทยบริการ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
36 นางปยะนุช สุวรรณแกว
วิจัยพัฒนาฯ
37 นางสาววราภรณ หงสเหิร วางแผน งปม.
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
38 นางสาวเสาวลักษณ พิบูรณ กิจกรรม
39 นางสาวนารี ศิริบํารุง
แนะแนว
40 นางรวีภัทร แคทอง
โครงการพิเศษ
41 นายคมกิจ สุวรรณ
ปกครอง
42 นางสาวศกลวรรณ ปนวิเศษ สวัสดิการ
รวมบุคลากรสายสนับสนุน
คิดเปนรอยละ
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละ

ฝกอบรม
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับทุน
ดาน
การแลกเปลี่ยน การพัฒนา การประกาศ
การศึกษา
วิชาชีพฯ
กับสถานศึกษาอืน่ คุณภาพชีวิต เกียรติคุณฯ
รอยละ 5
รอยละ 75
รอยละ 5
รอยละ 75 รอยละ 5



























23
54.76
90
82.57










30
44.78
83
76.15



15
13.76


9
13.43
19
17.43

6
5.50
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ มีการบริหาร การเงินและ งบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป ของสถานศึกษา
ทั้งในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การสงเสริม สนับสนุน
ใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก
การดําเนินการ (Attempt)
1. วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนคาวัสดุ อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการและ
แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3,169,778.72 บาท คิดเปนรอยละ 18.74 ของงบดําเนินการ
2. วิทยาลัยฯ มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
มีวัสดุฝก จํานวน 699,697 บาท รายได จํานวน 110,270 บาท คิดเปนรอยละ 15.76
3. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและ สื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จํานวน
396,887.15 บาท คิดเปนรอยละ 2.35
4. วิทยาลัยฯ มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวดจัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 396,887.15 บาท คิดเปนรอยละ
2.35 ของงบดําเนินการ
5. วิทยาลัยฯ มีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน 989,547 บาท คิดเปนรอยละ 5.85 ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
1

ประเด็นการพิจารณา

งบดําเนินการ/
วัสดุฝก

รายจาย/
รายได

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและ
สื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 16,917,680.30 3,169,778.72
รอยละ 10 ของงบดําเนินการ

รอยละ
18.74
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
2

3

4

5

ประเด็นการพิจารณา

งบดําเนินการ/
วัสดุฝก

รายจาย/
รายได

สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต
ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียน
699,697
110,270
การสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและ
สื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
16,917,680.30 396,887.15
ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน
ใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด
16,917,680.30
334,269
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไม
นอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึก
16,917,680.30
989,547
และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

เอกสารอางอิง ไดแก
1. งบแสดงผลการดําเนินงาน สําหรับระยะเวลา 1 ป สิ้นสุด 30 กันยายน 255
2. ทะเบียนคุมจายเงินงบประมาณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
3. หนางบใบสําคัญจาย เงินงบประมาณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
4. แบบโครงการฝกและประมาณการคาใชจาย

รอยละ
15.76

2.35

1.98

5.85

7

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
พอใช

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ

คาคะแนน
3
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ในการวางแผนการปฏิบัติการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพ การจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ ดานสาขางานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีการจัดทําความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
การดําเนินการ (Attempt)
1. วิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศเปนอยางดี
2. วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทําแผนงาน โครงการ ในการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ มารวมพัฒนาการเรียนการสอน รอยละ 100 ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน
3. วิทยาลัยฯ มีสถานประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศ มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา 61 แหง
4. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ ไดแก งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ
5. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา เพื่อการปรับปรุง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานที่เปดสอน
3 สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศที่มีสวน
รวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง
4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ

มี/ไมมี
มี
100
61 แหง
มีมากกวา
5 รายการ
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
เพื่อการปรับปรุง
เอกสารอางอิง ไดแก
โครงการ หนังสือราชการ ภาพถาย

มี/ไมมี
มี

และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
ประจําปการศึกษา 2557
แผนกวิชาการบัญชี
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาวังทอง
2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
3 สํานักงานศรีไสยณรงคการบัญชี
4 สถานีตํารวจภูธรบางระกํา
5 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
6 ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง
7 รานเอซีมินิมารท
8 การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก
9 ที่ทําการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
10 ธนาคารออมสิน สาขาบางกระทุม
11 สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11
12 ที่ทําการไปรษณียวังทอง
13 องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ
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แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
14 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาวังทอง
15 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
16 สํานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
17 บริษัทธนาการนต แลนด จํากัด
18 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
19 โรงเรียนบานเข็ก
20 โรงพยาบาลอินเตอรเวชการ
21 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมระกา
22 โรงเรียนบานแมระกา
23 องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ
24 รานฟริ้น (ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร)
25 วงศพาณิชยพิษณุโลก
26 โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก
27 ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง
28 รานวีเทค คอมพิวเตอรแอนดเซอรวิส
29 หางหุนสวนจํากัดคอมไซตแอนดสมควรจํากัด เอพีกรุฟ เซอรวิส
30 บริษัทดีพีแกรมเมอร จํากัด
31 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก
32 รานฟนิกส ลิสซิ่ง
33 โรงเรียนชุมชน 12 ทาตาลประชาสฤษ
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
35 โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
36 หางหุนสวนจํากัด บุญลือพิษณุโลก
37 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสกัดน้ํามัน
38 สํานักงานสมคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก
39 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไร
40 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาทอง
41 สหกรณวัดจันทร จํากัด
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แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอ)
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
42 ราน ดี.พี.แกรมเมอร
43 บริษัทรอบบรรเจิด จํากัด (TOPMART) สาขา 23
44 ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
45 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
46 บริษัทนิวทําดีขนสง
แผนกวิชาการโรงแรม
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
47 บริษัทเอส แอนดพี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
48 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค
49 บริษัทท็อปแลนดพลาซา จํากัด (สวนโรงแรม)
50 โรงแรมอมรินทร ลากูน
แผนกวิชาการขาย
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
51 บริษัทเอส แอนดพี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
52 บริษัทรวมอิเล็คทรอนิคส จํากัด
53 บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
54 โรงพยาบาลพุทธชินราช
55 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายมนาน
56 ราน Computer Care
57 องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก
58 สํานักงานการไฟฟาเขต 2 ภาคเหนือ
59 ราน SD Hardware
60 รานวีเทค คอมพิวเตอรแอนดเซอรวิส
61 รานดูโอแอนดคอมไฟล
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ที่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ประจําปการศึกษา 2557
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร
บริษัทรอบบรรเจิด จํากัด
บริษัท เวิลด ฟรีคอม ซัคเซซ จํากัด
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัทโฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทปูนซีเมนตไทยจํากัด (มหาชน)
บริษัทเดอะไมเนอรฟูดกรุป
หางหุนสวนจํากัด พิษณุโลก ทีเคเค
สํานักอัยการภาค 6
สํานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก
โรงแรมแกรนด ริเวอรไซต
โรงแรมภัทธารา รีสอรท แอนด สปา
โรงแรมนานเจา
โรงแรมลาพาโลมา
ครัวตนบีบ
แพน้ํานาน
แพภูฟาไทย
รานไทยการคา
สโมสรไลออนสพิษณุโลก
สมาคมผูเสียสละจังหวัดพิษณุโลก
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
สมาคมสงเสริมอุตสาหกรรมรองเทาไทย
บริษัทโฮมโปรดักสเซ็นเตอร (โฮมโปร) พิษณุโลก
บริษัทท็อปแลนดอาเขตพิษณุโลก
บริษัท ยัม เรสเทอรองส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงานศรีไสยณรงคการบัญชี
บริษัทไทยแอรโรว จํากัด
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ที่
90
91
92
93
94
95
96

การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ประจําปการศึกษา 2557 (ตอ)
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
โรงแรมเมยฟลาวเวอรแกรนด พิษณุโลก
รานวีเทคคอมพิวเตอรแอนด เซอรวิส
หางหุนสวนดีพีแกรมเมอร จํากัด
บริษัทจัดหางานไทยอัศวเลิศ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุนเอเชีย
กระทรวงแรงงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ภูฎาน)
มหาวิทยาลัยฮั่นปน (Hanpan University)
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ของสถานศึกษาและการใชอาคารเรียน หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร

คาคะแนนผล ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
การประเมิน
5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
เฉลี่ย

คาคะแนนผล ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
การประเมิน
5
ดีมาก
3
พอใช
5

ดีมาก

4.83

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการที่ใหบริการวิชาชีพพรอมทั้งใหความรูและคําแนะนําในการดูแลบํารุงรักษา
มีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อเปนการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น เพื่อสงผลในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
การดําเนินการ (Attempt)
สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมตามโครงการที่ใหบริการและฝกทักษะทางวิชาชีพโครงการบริการวิชาชีพแก
ประชาชน โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชนเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต โครงการสอนวิชาชีพให
แกผูตองขัง โครงการสอนวิชาชีพใหแกคนพิการ โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น โครงการขยายบทบาทศูนย
ซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
2 สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงาน ไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม
ตอป
3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ
60 เขารวมโครงการ กิจกรรม

ผล/มี/ไมมี
มี
มีไมนอยกวา
2 โครงการ
รอยละ
62.62
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
4 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวม
โครงการกิจกรรม
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51-5.00

ผล/มี/ไมมี
รอยละ
100
4.25

เอกสารอางอิง ไดแก
- เอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาชีพแกประชาชน ปการศึกษา 2557
- เอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน ปการศึกษา 2557
- เอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ปการศึกษา 2557
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกรายการโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ แกชุมชน หนวยงาน
และสถานศึกษา ปการศึกษา 2557
ชื่อชุมชน หนวยงาน
ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม
และสถานศึกษาที่ไดรับ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ
16 ส.ค. 57 กิจกรรม Road Show และแนะแนว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
การเรียนตอสายอาชีวศึกษา ระดับ
อศจ.พิษณุโลก
19 ส.ค. 57 กิจกรรม “คืนความสุขใหวัยใส รวม สํานักงานเขตพื้นที่
ตานภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก” การศึกษา ประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1
14 พ.ย. 57 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อาชีพ ประจําปการศึกษา 2557

ลําดับ
วันที่
ที่ ดําเนินการ
1

2

3

จน.ผูเขารับ
บริการวิชาการ/
วิชาชีพ
410

450

405
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วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกรายการโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ แกชุมชน หนวยงาน
และสถานศึกษา ปการศึกษา 2557 (ตอ)
ลําดับ
ที่

วันที่
ดําเนินการ

4

1 ธ.ค. 57

5
6

12 ก.พ. 57
9-11 มี.ค. 57

7

12 มี.ค. 57

8

10

3. ธ.ค.56
-2 ม.ค.57
18-19 ก.พ.
57
18 ก.พ.57

11

18 ก.พ.57

12

26 ธ.ค.57

13

31 ต.ค.57

14

5 พ.ย.57

15

5 พ.ย.57

โครงการกิจกรรมการติดตอสื่อสาร
และการตอนรับ
โครงการจัดบอรดนิทรรศการผลงาน
ของแผนกวิชาการเลขานุการ
โครงการใหความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
โครงการสอนนองประกอบ
คอมพิวเตอร
โครงการบริการวิชาชีพพับผาเช็ด
ปาก
โครงการผสมเครื่องดื่มคอกเทล

16

11 ก.พ.57

ใหบริการความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส

9

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม
กิจกรรมเปดบานบึงพระ ประจําป
การศึกษา 2557
โครงการ อบต.วังน้ําคูพบประชาชน
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
โครงการหลักสูตรระยะสั้นสําหรับ
ผูตองหาหญิง
โครงการรวมดวยชวยประชาชนชวง
เทศกาลวันปใหม/วันสงกรานต
โครงการสอนนองทําบัญชี

ชื่อชุมชน หนวยงาน
จน.ผูเขารับ
และสถานศึกษาที่ไดรับ บริการวิชาการ/
บริการวิชาการ/วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
2,160
พิษณุโลก
( Χ = 4.35)
อบต.วังน้ําคู อําเภอเมือง
916
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
450
ทัณฑสถานหญิงจังหวัด
พิษณุโลก
สี่แยกอินโดจีน

660
( Χ = 4.14)
23

โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก
โรงเรียนวัดบานนอย

64

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พิษณุโลก
โรงเรียนบานแถววังน้ําใส
สามัคคี
โรงเรียนบานแถววังน้ําใส
สามัคคี
โรงเรียนบานพันเสา
โรงเรียนวัดทาตาล
โรงเรียนบานพันเสา
โรงเรียนวัดทาตาล
โรงเรียนรักไทยรมเกลา
โรงเรียนวัดบานนอย

100

รวมจํานวนผูเขารับบริการวิชาการ/วิชาชีพ

33

250
250
63
63
63
5,608
( Χ = 4.25)

98
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4
คาคะแนนผล ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
การประเมิน
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่

มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาไดกําหนดนโยบายใหสงเสริมการจัดทํางานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน โดย
การสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ใหมีการสรางและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบ
อาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ
การดําเนินการ (Attempt)
นักเรียนนักศึกษา ในแตละสาขางาน/สาขาวิชา/แผนกวิชา ไดดําเนินการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
โครงงานวิชาชีพ และโครงงานวิทยาศาสตร รวมทั้งสิ้น 180 เรื่อง จําแนกเปนหลักสูตร ปวช. จํานวน 88 เรื่อง
และหลักสูตร ปวส. จํานวน 92 เรื่อง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2
สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด
ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2
จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3
สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
4
สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
(180 เรื่อง)
รอยละ
100
รอยละ
100
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
5
สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผล/มี/ไมมี
รอยละ
5.00

เอกสารอางอิง ไดแก
รูปเลมรายงานโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร รายงานโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม เกียรติบัตร
ตางๆ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน ประจําปการศึกษา 2557
ระดับ

สาขางาน/
สาขาวิชา

ปวช. การบัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
การโรงแรม
การทองเที่ยว
ปวส. การบัญชี
การตลาด
สํานักงาน
ธุรกิจคาปลีก
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

จํานวนผลงาน จํานวน
ใช
จํานวน
ใชใน
เผยแพรตอ
ตามเกณฑ
ผลงาน
ประโยชน/
ผูเรียนชั้นป
สถานศึกษา สาธารณชน
(ปวช.3 3:1) ที่มีอยูจริง
ไดรับรางวัล
สุดทาย
(ชิ้น)
(ชิ้น)
(ปวส.2 2:1)
(ชิ้น)

45
8
7

15
3
2

28
4
3

28
4
3

28
4
3

2
0
0

83

28

45

45

45

1

16
0
40
9
11
14

5
0
20
4
5
7

8
0
32
13
7
0

8
0
32
13
7
0

8
0
32
13
7
0

0
0
1
1
0
0

44

22

24

24

24

3

100
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน ประจําปการศึกษา 2557 (ตอ)

ระดับ

สาขางาน/
สาขาวิชา

จํานวนผลงาน จํานวน
ใช
จํานวน
ใชใน
เผยแพรตอ
ตามเกณฑ
ผลงาน
ประโยชน/
ผูเรียนชั้นป
สถานศึกษา สาธารณชน
(ปวช.3 3:1) ที่มีอยูจริง
ไดรับรางวัล
สุดทาย
(ชิ้น)
(ชิ้น)
(ปวส.2 2:1)
(ชิ้น)

ปวส. การจัดการ
โลจิสติกส
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การโรงแรมและ
บริการ
รวม
รอยละ

23

11

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0

12

6

4

4

4

1

312

128

180
100

180
100

180
100

9
5.00

หมายเหตุ : ไมรวมนักเรียนตกคาง นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ และนักเรียนกรมราชทัณฑ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากร ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน สรางและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือสนับสนุนใหผูสอน เผยแพรผลงานระดับชาติ
โดยมีจํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ที่เปนประโยชนทางวิชาชีพ และไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
การดําเนินการ (Attempt)
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. บุคลากรในสถานศึกษา ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน จํานวน 62 คน (ไมรวมครู
ตางประเทศ) สรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน จํานวน 99 ชิ้น
3. สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไปใชประโยชนในสถานศึกษา
จํานวน 99 ชิ้น คิดเปนรอยละ 100
4. สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย เผยแพรตอสาธารณชน จํานวน
67 ชิ้น คิดเปนรอยละ 67.68
5. สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ จํานวน 6 ชิ้น คิดเปนรอยละ 6.98

101
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย
3
สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
4
สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
5
สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไม
นอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
รอยละ
100
รอยละ
67.68
รอยละ
6.98

เอกสารอางอิง ไดแก
รูปเลมรายงานวิจัยในชั้นเรียน เกียรติบัตรตางๆ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2557
จํานวน จํานวน จํานวนครู
ใชใน
ไดรบั การ ใชประโยชน/
สาขาวิชา/สามัญ/
ที่
ครู
ผลงาน ที่จัดทํา สถานศึกษา เผยแพร ไดรับรางวัล
พื้นฐาน
(ชิ้น)
ทั้งหมด ทั้งหมด ผลงาน
(ชิ้น)
(ชิน้ )
1 การบัญชี
9
20
9
20
9
1
2 การตลาด
6
10
6
10
10
0
3 การเลขานุการ
6
4
6
4
3
1
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นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูระดับสถานศึกษา
จํานวน จํานวน จํานวนครู
ใชใน
สาขาวิชา/สามัญ/
ที่
ครู
ผลงาน ที่จัดทํา สถานศึกษา
พื้นฐาน
ทั้งหมด ทั้งหมด ผลงาน
(ชิ้น)
4 คอมพิวเตอรธุรกิจ
และเทคโนโลยี
11
26
11
26
สารสนเทศ
5 การจัดการ
2
2
2
2
โลจิสติกส
6 การโรงแรมและ
6
9
6
9
การทองเที่ยว
7 สามัญสัมพันธ
22
28
20
28
รวม
62
99
60
99
รอยละ
60.61
100

ปการศึกษา 2557
ไดรับการ ใชประโยชน/
เผยแพร ไดรับรางวัล
(ชิ้น)
(ชิ้น)
23

2

2

0

7

1

13
67
67.68

1
6
6.98

- หมายเหตุ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ไมนับรวมครูตางประเทศ จํานวน 5 คน
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5
ตัวบงชี้ที่
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
เฉลี่ย

คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่ปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมตางๆ
การดําเนินการ (Attempt)
ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมหลายๆ กิจกรรม โดยใหคณะครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา
เขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน
1. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่ปลูกฝงจิตสํานึกดานความรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม
2. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ไดเขารวมกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่ปลูกฝงจิตสํานึกดานความรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3. คณะครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไดเขารวมกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ความรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีจํานวนเฉลี่ยมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป
4. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่ปลูกฝงจิตสํานึกดานความรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และมีการประเมินผล สรุปผลกิจกรรม/โครงการตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําผลไปพัฒนา
ปรับปรุง แกไข ในการดําเนินการตอไป

104
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไมมี
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
9
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
โครงการ/
ทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 โครงการ
กิจกรรม
กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
มี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
มี
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
มี
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก การรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
4.47
ทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
เอกสารอางอิง ไดแก
สรุปผลโครงการ สรุปผลการจัดกิจกรรม สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมโครงการตางๆ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5
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การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2557
ลํา
ดับ

กิจกรรม/โครงการ

1 โครงการวันเฉลิมพระ
2

3
4

5
6
7
8
9

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (วันพอแหงชาติ)
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ (วันแม
แหงชาติ)
โครงการเขาคายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ
โครงการเลือกตั้งนายก
องคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย วิทยาลัย
พณิชยการบึงพระพิษณุโลก
โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายใน “บึงพระเกมส”
โครงการวันไหวครูและ
รับขวัญสมาชิกใหม
โครงการสืบสานวัฒนธรรม
การหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา
โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม (หนึ่งใจ หนึ่ง
ธรรมะ)

รวม
รวมเฉลี่ยรอยละ

จน.
เปาหมาย
นศ.ที่เขา
นร./นศ.
รวม

รอย
ละ

เปา
หมาย
ครู

จน.ครู
ที่เขา
รวม

รอย
ละ

ผลการ
ประเมิน

844

835

98.93

65

61

93.85

4.02

1,001

955

95.40

63

53

84.13

4.24

180

155

86.11

30

28

93.33

4.39

844

646

76.54

65

63

96.92

4.50

844

844

100

65

59

90.77

4.33

1,064

1,005

94.45

63

55

87.30

4.03

972

924

95.06

63

58

92.06

4.26

844

821

97.27

65

61

93.85

3.71

268

258

96.27

27

23

85.19

3.99

6,861 6,443 840.03 506 461 817.40 37.47
762.33 715.89 93.33 56.22 51.22 90.82 4.16
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รายชื่อโครงการ
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา 2557
รายการ
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย

โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับดานการสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับดานการทํานุบํารุง
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว (วันพอแหงชาติ)
2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ (วันแมแหงชาติ)
3. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
4. โครงการเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
5. โครงการแขงขันกีฬาภายใน “บึงพระเกมส”
6. โครงการวันไหวครูและรับขวัญสมาชิกใหม
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมหลอเทียนและถวายเทียน
พรรษา
8. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
9. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (หนึ่งใจหนึ่งธรรมะ)

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนทุกระดับชั้นเขารวมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีกิจกรรม/โครงการตางๆ เพื่อใหครูและ
นักเรียนมีสวนในกิจกรรม
การดําเนินการ (Attempt)
ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่หลากหลายและสอดคลองกับ
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใหคณะครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา เขา
รวมโครงการ/กิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน
1. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม
2. นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในการปลูกจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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3. คณะครูและบุคลากรทุกฝาย ไดเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
4. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและมีการประเมินผล สรุปผลโครงการ/กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําผลไปพัฒนา ปรับปรุง
แกไข ในการดําเนินการตอไป
5. วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเกี่ยวของนอกสถานศึกษา เชน
ผูปกครอง ชุมชน ที่มีตอภาพลักษณของวิทยาลัยฯ ในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน
300 คน ซึ่งมีการประเมินอยูในระดับ 4.45
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล/มี/ไมมี
7 โครงการ/
กิจกรรม
มี
มี
มี
มี
4.45

เอกสารอางอิง ไดแก
สรุปผลโครงการ สรุปผลการจัดกิจกรรม สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมโครงการ
/กิจกรรมตางๆ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5
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ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการสวนพฤกษศาสตรพืชสมุนไพร
โครงการปองกันสภาวะโลกรอน ภายในวิทยาลัยฯ
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูความเปนอาเซียนในฉบับพอหลวงตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยใหสมบูรณ แข็งแรง
ทั้งรางกายและจิตใจ เปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมตอไป ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีโครงการ/กิจกรรมตางๆ
การดําเนินการ (Attempt)
ในปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ไดพยายามดําเนินการจัดใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม โครงการในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการอยางสม่ําเสมอ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไมมี
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา
6 กิจกรรม
5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและ
มี
นันทนาการ
3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
มี
โครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไป
มี
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล/มี/ไมมี
4.20

เอกสารอางอิง ไดแก
สรุปผลโครงการ, สรุปผลการจัดกิจกรรม, สรุปผลการประเมินผลดานการสงเสริมกีฬา และนันทนาการ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

รายชื่อโครงการดานกีฬาและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แบบสรุปชมรม To Be Number One ภาคเรียนที 1/2556
แบบสรุปชมรม To Be Number One ภาคเรียนที 2/2556
สรุปผลชมรมกิจกรรมดนตรีและสันทนาการ ภาคเรียนที่ 1/2556
สรุปผลชมรมกิจกรรมดนตรีและสันทนาการ ภาคเรียนที่ 2/2556
สรุปผลชมรมรักษประชาธิปไตย ภาคเรียนที่ 1/2556
สรุปผลชมรมรักษประชาธิปไตย ภาคเรียนที่ 2/2556
รายงานผลการดําเนินงานโครงการวัยใส ไกลเอดส ปฏิเสธยา (Getting to Zero : เอดสลดเหลือ
ศูนยได วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556)
รายงานผลการดําเนินงานโครงการวัยใส ไกลเอดส ปฏิเสธยา “รักปลอดภัย ถุงยางอนามัยเอาอยู”
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ 2557
รายงานผลการดําเนินงานโครงการเยาวชนไทย ใสใจปองกันเอดส ปฏิเสธยา วันที่ 14 กุมภาพันธ
2556
รายงานผลการดําเนินงานโครงการเยาวชนไทย ใสใจปองกันเอดส ปฏิเสธยา ประจําป 2556
สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ English Camp to ward ASEAN Economic Community
27-28 July 2013
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปลูกฝง ใหความรูและสรางความตระหนัก ความเขาใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา 2552 เพื่อให
ทุกคนนําไปใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน โดยมีการจัดทําโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวม
กิจกรรม/โครงการตางๆ จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
การดําเนินการ (Attempt)
นับแตปการศึกษา 2553 ที่วิทยาลัยฯ ไดผานการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2553” วิทยาลัยฯ ได
พยายามอบรมสั่งสอนใหนักเรียน นักศึกษามีความเขาใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางตอเนื่อง โดยใหมีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาและ
จัดทําโครงการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
1. จัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูความเปนอาเซียนในฉบับพอหลวง ตามหลักธรรมาภิบาล ประจํา
ปการศึกษา 2557
2. จัดทําโครงการใหความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคีประจํา
ปการศึกษา 2557
3. จัดทําโครงการบริการหลักสูตรระยะสั้นและบูรณาการ การเรียนรูภาคประชาชน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ

2
3
4

ผล/มี/
ไมมี
มี
มี
มี
มี
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ

ประเด็นการพิจารณา

ผล/มี/
ไมมี

5

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.515.00

4.38

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
5

เอกสารอางอิง ไดแก
1)
บันทึกขอความเชิญเจาหนาที่และบุคลากร เขารับการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูความเปน
อาเซียนในฉบับพอหลวงตามหลักธรรมาภิบาล ปการศึกษา 2557
2)
บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูความเปนอาเซียนในฉบับพอ
หลวงตามหลักธรรมาภิบาล ปการศึกษา 2557
3)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูความเปนอาเซียนในฉบับพอหลวงตามหลักธรรมาภิบาล ปการศึกษา
2557
4)
โครงการใหความรูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ประจําปการศึกษา 2557
5) โครงการบริการหลักสูตรระยะสั้นไมเกิน 30 ชั่วโมง และบูรณาการการเรียนรูภาคประชาชน
6) บันทึกขอความขออนุมัติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูความเปนอาเซียนในฉบับพอหลวงตาม
หลักธรรมาภิบาล ปการศึกษา 2557
7) บันทึกขอความขออนุญาตดําเนินงานตามโครงการใหความรูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แกนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี” ประจําปงบประมาณ 2557
8) รายงานสรุปการประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูความเปนอาเซียนในฉบับพอหลวง ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ประจําปการศึกษา 2557
9) รายงานผลการดําเนินงานสอนหลักสูตรระยะสั้นไมเกิน 30 ชั่วโมง ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
“กิจกรรม Road Show และแนะแนวการเรียนตอสายอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.พิษณุโลก”
10) รายงานสรุปการประเมินผลโครงการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ
6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เฉลี่ย

คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย โดยสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ
ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณและระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน
ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3 สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5 สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผล/มี/ไมมี

เอกสารอางอิง ไดแก
1) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
4) คูมือการประกันคุณภาพ
5) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557
6) รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
7) รายงาน SAR ประจําปการศึกษา 2557
8) บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

คาคะแนน
5

มี
มี
มี
มี
มี
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มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สวนที่ 1 การจัด
การอาชีวศึกษา 8 มาตรฐาน 36 ตัวบงชี้
การดําเนินการ (Attempt)
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลการตัดสินตามเกณฑ
มาตรฐาน ตัวบงชี้
ดีมาก
ดี
พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

-
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ผลการตัดสินตามเกณฑ
มาตรฐาน ตัวบงชี้
ดีมาก
ดี
พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน
3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4
4.1

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

6.4

7
7.1

7.2

8
8.1

รวม
30
2
1
2
รวมตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30 ตัวบงชี้
เอกสารอางอิง ไดแก รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2557
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑที่ได
30 ตัวบงชี้

คาคะแนน
4

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่
7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
7.2 ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
เฉลี่ย

คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน

5

ดีมาก

4

ดี

4.50

ดี

มาตรฐานที่ 8 ดานการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
สมรรถนะอาชีพ ที่สอดคลองตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น และจัดการเรียนการ
สอนภาคภาษาอังกฤษ ( Mini English Program) ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนทุกระดับ/
ชั้นป เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และใชเปนเครื่องมือแสวงหาองคความรู เพื่อพัฒนาตนอันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และการเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป
การดําเนินการ (Attempt)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้
1. ไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (Mini English Program) โดยใชกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล คือ The Common European Framework for
Languages (CEFR) เปนกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การทดสอบและการวัดผล
2. จัดโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยจัดใหเรียนภาษาอังกฤษเสริม สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 2
ชั่วโมง สอนโดยครูตางชาติ
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3. จัดโครงการ/กิจกรรมเสริม ใหกับผูเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ ไดแก
3.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศภาคภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนหลักสูตร Mini EP
3.2 กิจกรรมวันอาเซียน
3.3 กิจกรรม Merry Christmas and A Happy New Year 2015
3.4 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการโลจิสติกสเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (English
for Logistic Camp)
3.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (English for Future areer Camp)
3.6 กิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานและนํามาปรับปรุงพัฒนา เชน
4.1 กําหนดนโยบายสงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรูภาษาอังกฤษในทุกๆ รายวิชาโดยครูผูสอนสอดแทรก
และบูรณาการในทุกรายวิชา
4.2 จัดกิจกรรม Morning English Today หนาเสาธง ตอนเขาแถวทุกๆ เชา เพื่อใหนักเรียนเรียนรู
คําศัพทและรูปประโยคอยางงาย หรือบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
4.3 จัดใหมีแหลงเรียนรู ศึกษาคนควาดานภาษาภายในศูนยอาเซียนศึกษา
4.4 จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงใหแกครู บุคลากร และเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ
เพื่อเตรียมความพรอมและฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5. จัดใหมีการวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด อาน เขียน) ระดับพื้นฐาน A1
ตามเกณฑมาตรฐาน CEFR
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวขอ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีโครงการและแผนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
2 สถานศึกษามีการนําโครงการและแผนการพัฒนาหลักสูตรไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
3 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 ผูเรียนมีความสามารถดานภาษาตางประเทศกอนสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ไมนอยกวารอยละ 80

ผล/มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
80.00
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เอกสารอางอิง ไดแก
- โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนนักศึกษา
- โครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศภาคภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนนักศึกษาใหม หลักสูตร Mini EP
- โครงการ Merry Christmas and A Happy New Year 2015
- โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการโลจิสติกสเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (English for
Logistics Camp)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (English for Future Camp)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูประชามอาเซียน
- ตารางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2557
- บันทึกขอความขออนุญาตดําเนินโครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศภาคภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
นักศึกษาใหม หลักสูตร Mini EP ประจําปการศึกษา 2557 และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ ASEAN DAY (วันอาเซียน) ปการศึกษา 2557 และ
กําหนดการ
- บันทึกขอความขออนุมัติโครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการโลจิสติกสเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (English for Logistics Camp) และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ
- บันทึกขอความขออนุญาตดําเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน นักศึกษาใน
กิจกรรม Merry Christmas and A Happy New Year 2015 และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ
- บันทึกขอความขออนุญาตดําเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน (English
Camp) “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5
รอบ 2 เมษายน 2558” และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ
- การประเมินผลการสอนของครูตางประเทศ
- ตารางแสดงจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่เรียน วิชาภาษาอังกฤษ จากครูตางชาติ ภาคเรียนที่ 1 - 2/2557
- รายงานสรุปผลการประเมินความคิดเห็นโครการตางๆ
- บันทึกขอความรายงานการประชุมครูตางชาติ (Mini English Program)
- การเตรียมความพรอมเพื่อจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง Let’s Fly (At the
Airport)
- บันทึกขอความขออนุญาตจัดการทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 2/2557
และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลักสูตร Mini English
Program (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 พรอมคูมือการทดสอบฯ
- บันทึกขอความรายงานการวัดผลและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ A1 (Beginner)
ประจําปการศึกษา 2/2557 และตารางผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ A1 (Beginner) ประจํา
ปการศึกษา 2557
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ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

คาคะแนน
5

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 8 ดานการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ที่
8.1 ระดับคุณภาพในการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

คาคะแนนผล
การประเมิน
5
5

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 8 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ดานการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
4.13
5
4.83
5
5

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

4.50
5
4.81

ดี
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีผลการประเมินทั้ง 8 มาตรฐาน อยูในระดับ
 ดีมาก
 ดี  พอใช  ควรปรับปรุง  ตองปรับปรุง
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บทที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัย พบวามีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ที่วิทยาลัยมีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับที่นาพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ที่วิทยาลัยยังตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุงใน
อนาคต ทั้งนี้เพื่อใหไดคุณภาพศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้
1. มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้
1. มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน
ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
3. มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
5. มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานหรือ
สถานประกอบการ หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา
6. มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน
7. มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
8. มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
9. มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
1
0. มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
11. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
12. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
13. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
14. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา
15. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
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16. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
17. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
18. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงานศูนยวิทยบริการ
19. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
คอมพิวเตอร
20. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
21. มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
22. มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
23. มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน
24. มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
25. มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
26. มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษธรรมชาติ
27. มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
28. มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
29. มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
30. มาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2. มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
1. มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
2. มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
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3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ
กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังนี้
3.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) โครงการพัฒนาระบบเครือขายและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และศูนยอาเซียนศึกษา
3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการติดตามและประเมินผล
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
6) โครงการเพิ่มปริมาณผูเรียน
3.2 แผนพัฒนาผูเรียน
1) โครงการพัฒนาครุภัณฑในแตละวิชาที่ทันสมัย
2) โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหไดมาตรฐานตามมาตรฐานสาขาวิชาและมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
4) โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนแกผูเรียน
5) โครงการติวนักเรียนสอบ Pre V-net
6) โครงการพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางทุกสาขาวิชา
7) โครงการกิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อพัฒนาผูเรียนเขาสู AEC
3.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผลสัมฤทธิ์
3) โครงการขยายเครือขายการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
4) โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล
3.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย
1) จัดประกวดผลงานโครงงานระดับสถานศึกษา
2) จัดนิทรรศการแสดงผลงานโดยเชิญ ชุมชน สถานประกอบการ ในทองถิ่น
3) โครงการสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมวิชาชีพ
3.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
1) โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกชุมชน ทุกกลุมเปาหมาย
2) โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
3) โครงการ Fix it center
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4) โครงการจัดตั้งศูนยฝกอาชีพในสถานศึกษา
3.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู
1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสืบคนขอมูลสารสนเทศ
2) โครงการพัฒนาหองสมุด
3) โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูผานทาง Internet
4) โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนและการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
5) โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น มารวมใหความรูแกผูเรียน
3.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
2) โครงการการประชุมสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
4) โครงการอบรมบุคลากรเพื่องานฝกอาชีพ
5) โครงการอบรมบุคลากรงานวิชาการ
6) โครงการทัศนศึกษาดูงานดานบริหารจัดการ
7) โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) โครงการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
9) โครงการสงเสริม สรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
10) โครงการสงเสริมพัฒนาดาน IT ระบบขอมูลเครือขาย สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
11) โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนของครู โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์การสอบ V-net
3.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
1) ลงนามความรวมมือเพื่อสรางเครือขาย
2) ใหการสนับสนุนสถานประกอบการไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3) โครงการสงนักศึกษาฝกงานประเทศญี่ปุน
4) โครงการความรวมมือเครือขายในประเทศ
5) โครงการความรวมมือทางวิชาการกับเครือขายตางประเทศ
5.1) แลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน กับประเทศอินโดนีเซีย
5.2) แลกเปลี่ยนครูผูสอน ภาษาจีน กับ สถาบันฮันปน
5.3) แลกเปลี่ยนครูผูสอน ภาษาอังกฤษ กับ ประเทศภูฏาน
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4. สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ ในทองถิ่น
4.2 ความชวยเหลือจาก สอศ. ดานครูโดยเฉพาะครูตางชาติ ที่จะชวยพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ดานภาษาตางๆ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ
4.3 ดานครุภัณฑจาก สอศ. ไดแก รถยนตสําหรับ รับ – สงนักศึกษาที่บานไกล และสําหรับครูที่
เดินทางไปสอนยังศูนยการเรียนประจําอําเภอตางๆ
4.4 ดานงบประมาณจาก สอศ. สําหรับเปนทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดแคลน
ทุนทรัพย
4.5 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
4.6 ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด, การจัดการธุรกิจคาปลีก จาก สอศ.
4.7 การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
4.8 เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูปการ
เรียนรู และการปฏิรูปการบริหารจัดการ ไดแก การใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําเอกสาร
แนวทางยุคใหมในการเรียนการสอน
4.9 สิ่งที่จําเปน เครื่องมือ/เครื่องจักรยังมีความจําเปน เนื่องจากสถานศึกษาเรานั้นเปนสถานศึกษา
ดานพณิชยการ จึงทําใหภาครัฐมิไดจัดสงเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับชิ้นงานมาใหจึงทําใหการ
ประดิษฐคิดคนมีอุปสรรค
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คณะที่ปรึกษา
นางกฤชนันท
ภูสวาสดิ์
ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
นายมารุต
รื่นรวย
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
นายนริศ
สุคันธวรัตน
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
นายวิลาศ
เฟองระยา
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

คณะผูจัดทํา
นางพรจันทร
นางสุภามาศ
นางสาวสุธานี
นางสุนิตยา
นางสาวบุษยา
นางปยะนุช

หินหุมเพ็ชร
สุจริตกุล
โสโท
อินเรือน
รอดเปา
สุวรรณแกว
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ภาคผนวก

