ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
1
2
3
4
รวม

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
1

2

3

4

5

6

รวม

เฉลี่ย

5
5
5
5
20

4
5
4
5
17

5
4
8

5
5
9

5
5

5
5

9
30
18
10
67

4.50
5.00
4.50
5.00
4.75

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบงชี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จํานวน
1.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี” จํานวน
1.1.3 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน
1.1.4 ตัวบงชี้ที่ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน
1.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน

11 ตัวบงชี้
3 ตัวบงชี้
- ตัวบงชี้
- ตัวบงชี้
- ตัวบงชี้

1.2 จุดเดน วิทยาลัยฯ ไดเนนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเปนเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ
ของสถานศึกษาคุณธรรม สงเสริมกํากับใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป มีการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องโดยการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย และเนนการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหกับผูเรียน โดยจัดหาครู
ตางชาติมาสอนเสริมใหแกนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการเขาสูตลาดแรงงาน
อาเซียน มีกิจกรรมโครงการที่หลากหลายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในอาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
1.3 จุดที่ควรพัฒนา เรงการปฏิรูปในดานรอยละของผูสําเร็จการศึกษาใหเพิ่มขึ้น 2) สงเสริม สนับสนุน
คุณภาพในการพัฒนารายวิชาใหครอบคลุมทุกสาขางาน และ 3) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ใหครบทุกสาขางาน
1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต วิทยาลัย
พณิชยการบึงพระพิษณุโลก ไดจัดทําโครงการหลาย โครงการ โดยในแตละโครงการใหความสําคัญกับครู และ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยมุงเนน ผลผลิตจากการจัดการอาชีวศึกษา จะตองมีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองมาจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ครูผูสอนจึง
เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ตองมีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร เปนผูมี คุณธรรม มี ความรู ทันตอ
เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางนอย 2 ภาษา รวมถึงการพัฒนา คุณภาพและสมรรถนะ

ของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาค อาเซียน โดยการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง และสนับสนุน
ทรัพยากร อาทิ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ อาคารเรียนที่ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอนอยางพอเพียง
และมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการอยางกวางขวาง ใหเปนแหลง
เรียนรูทักษะและประสบการณจริง
2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ที่ตั้ง 410 หมู 1 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย
65000 หมายเลขโทรศัพท 0-5533-7551 โทรสาร 0-5533-7553 เว็บไซต www.bpcc.ac.th สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เปนสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูในชุมชนตําบลบึงพระ นักเรียนนักศึกษาสวนใหญมาจาก ตางอําเภอใน
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง วิทยาลัยฯ ตั้งอยูหางจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ในบริเวณใกลเคียงจึงไมมี
สถานที่ราชการ ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการศึกษาอยูในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ชุมชนในบริเวณใกลวิทยาลัยฯ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีการบริหารทองถิ่นโดยองคการบริหารสวนตําบล
บึงพระ มีวัดพิกุลวนาราม วัดบึงพระ และวัดพระธาตุสันติวันเปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชน
2.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัย
นายศุภพิสิษฐ ไกรศรวัชร

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
นายมารุต รื่นรวย

งานบริหารงานทั่วไป
นางศิริวรรณ เอกพันธุพงษ

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
นางอุไรวรรณ เชาวนชื่น

งานวางแผนและงบประมาณ
นายพงศวิทย จันทรพุฒ

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายวิลาศ เฟองระยา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายสิทธิชัย วันทอง

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นายวสันต ยันอินทรื
แผนกวิชาการบัญชี
นางสําเภา ศรีปาน

งานบุคลากร
นางสาววิรุฬพร แกวกลา
งานการเงิน
นางสมพร บัวแจมรัตนวงศ
งานการบัญชี
นางบุญลอมลักษณ กัณหา
งานพัสดุ
นางเพ็ญศรี ลือชาสัตย
งานอาคารสถานที่
นายธีรศักดิ์ สัจจเสนีย
งานทะเบียน
นางน้ําคาง ไพรัตน
งานประชาสัมพันธ
นางสาววิไลรัตน ถมทอง

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายเพชรพะเยาว แยมยินดี

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวธนภร โชคศิริวัชร

งานความรวมมือ
นางสาวเพ็ญพิชชา สิงหกุล

งานปกครอง
นายศักดา นาคจันเสน

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นางพูลทรัพย สุภา

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาววรัฐยา ชดชอย

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางรัตนติกรณ รพีนิพนธ
แผนกวิชาการตลาด
นางสุคนธจรินทร ไกรศรวัชร
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางอรพิน สัจจเสนีย
แผนกวิชาการโรงแรม
นายโกวิท บวบนา
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางพรจันทร หินหุมเพ็ชร

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางนภาวดี รัตนอนันต

งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
นางเปรมกมล ภูลําพา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสุกัญญา เติมลาภ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางชฎาพร นาคสุทธิ์
งานวัดผลและประเมินผล
นางจารุภา สุขไชยพร
งานวิทยบริการและหองสมุด
นางสาวสุธีรา วงศพุฒิ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางพิมพสุรีย พงษเสือ
งานสื่อการเรียนการสอน
นายคมกริช กลาหาญ

2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
นายศุภพิสิษฐ ไกรศรวัชร
นายมารุต รื่นรวย
นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม
นายวิลาศ เฟองระยา
นางอุไรวรรณ เชาวนชื่น
นายธีรศักดิ์ สัจจเสนีย
นางชฎาพร นาคสุทธิ์
นายศักดา นาคจันเสน
นางพูลทรัพย สุภา
นางพรจันทร หินหุมเพ็ชร
นางน้ําคาง ไพรัตน
นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
นางศิริวรรณ เอกพันธุพงษ

ตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการวิทยาลัย
ผูแทนฝายบริหารทรัพยากร
ผูแทนฝายวิชาการ
ผูแทนฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผูแทนฝายแผนงานและความรวมมือ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

ครูพิเศษ

มี

ไมมี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
การโรงแรมและการทองเที่ยว
คอมพิวเตอรธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโลจิสติกส
สามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

ครูประจํา

2.2.3 จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
จํานวน สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ
(คน)
แผนกวิชา
8
6
8
6

8
6
8
5

1

8
6
8
5

1

-

3
3
5
2

5
3
3
4

-

12

9

3

12

-

-

5

7

-

3
19
62

3
14
53

5
9

3
19
61

1

-

1 2
12 7
31 31

-

2.2.4 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
ฝาย/แผนกวิชา/งาน
ฝายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ
งานทะเบียน
รวม

จํานวน
(คน) ขาราชการ
2
2
1
2
1
20
1
2
31

0

พนักงาน
ราชการ
0

สถานภาพ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
5
5

2
2
1
2
1
15
1
2
26

2.2.4 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา (ตอ)
ฝาย/แผนกวิชา/งาน
ฝายแผนงานและความรวมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
งานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
รวม
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน
รวม
ฝายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานทวิภาคี
รวม
รวมทั้งสิ้น

สถานภาพ
จํานวน
พนักงาน
(คน) ขาราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
ราชการ
1
1
1

-

-

-

1
1
1

3

-

-

-

3

1
1
1
1
1

-

-

-

1
1
1
1
1

5

-

-

-

5

1

-

-

-

1

1
2
1
5
44

0

0

5

1
2
1
5
39

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

ดอยโอกาส

ปกติ

ทวิภาคี

ดอยโอกาส

ระดับ ปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการเลขานุการ

ปกติ

2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางานและชั้นป
(ปที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปการศึกษาที่รายงาน)
ชั้นป
1
2
3
ระดับ/สาขาวิชา

รวม

65
22
11

-

-

55
16
18

-

-

61
20
43

-

31
-

181
89
72

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร
71 ธุรกิจ
- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
- 28
- สาขาวิชาการโรงแรม
26 - สาขาวิชาการทองเที่ยว
5
รวม
200 28
ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
49 6
- สาขาวิชาการตลาด
7
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร
39 ธุรกิจ
- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
- 30
- สาขาวิชาโลจิสติกส
15 - สาขาวิชาการจัดการ
11 สํานักงาน
- สาขาวิชาการโรงแรมและ
- 15
บริการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม
121 51

-

98

-

-

133

-

-

302

-

18
13

31
-

-

42
3

33
-

-

92
86
21

0

218 31

0

302 33 31

-

82
17

5
-

19

-

-

-

142
43

-

80

-

-

-

-

-

119

-

37

52
-

-

-

-

-

82
52

-

16

-

-

-

-

-

27

-

17

26

-

-

-

-

58

-

9

-

-

-

-

-

9

-

-

-

532

0

258 83 19

843

ระดับปริญญาตรี
- การโรงแรม
รวม
รวมทั้งหมด

5
0
5
200 33

0
0

0
0
339 82

0
0

ดอยโอกาส

ทวิภาคี

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางานและชั้นป (ตอ)
(ปที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปการศึกษาที่รายงาน)
ชั้นป
1
2
3
ระดับ/สาขาวิชา

รวม

5
0
0
0
5
560 116 50 1,380

2.2.6 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางานและชั้นป (ทวิภาคี)
ชั้นป
ระดับ/สาขางาน
1
2
ระดับ ปวช.
- สาขางานธุรกิจคาปลีก
28
31
รวม ระดับ ปวช.
28
31
ระดับ ปวส.
- สาขางานการบัญชี
6
5
- สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
30
52
- สาขางานการโรงแรมและบริการ
15
26
รวม ระดับ ปวส.
51
83
ระดับ ปริญญาตรี
- สาขางานการโรงแรม
5
รวมระดับปริญญาตรี
5
รวมทั้งหมด
84
114

3

รวม

33
33

92
92

-

11
82
41
134

33

5
5
231

2.2.7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
เทียบโอน
ระดับ ปวช.
- สาขางานการบัญชี
30
- สาขางานการตลาด
9
- สาขางานการเลขานุการ
19
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
48
- สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก
7
- สาขางานการโรงแรม
10
รวม
123
ระดับ ปวส.
- สาขางานการบัญชี
40
- สาขางานการตลาด
12
- สาขางานการจัดการสํานักงาน
7
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
43
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส
19
- สาขางานธุรกิจคาปลีก
22
- สาขางานการโรงแรมและบริการ
36
รวม
179
รวมทั้งหมด
302
2.2.8 งบดําเนินการ ประจําปการศึกษา 2559
รายการ
1. งบดําเนินงาน ระดับ ปวช.
2. งบดําเนินงาน ระดับ ปวส.
3. งบดําเนินงานระยะสั้น
รวมงบดําเนินการ

จํานวนเงิน (บาท)

รวม
30
9
19
48
7
10
123
40
12
7
43
19
22
36
179
302

1,274,800
2,064,800
1,348,800
4,688,400

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
1) ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง เปนหนวยมาตรฐานดีเดน
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ในการประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน
2) ไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส กรุปจํากัด (CRG) ในการให
การสนับสนุนและรวมมือในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2559
2.3.2 รางวัลและผลงานของผูบริหาร
1) นายศุภพิสิษฐ ไกรศรวัชร
- ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
- ไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการการตัดสินผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐคน
รุนใหม ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับ
ภาคเหนือ ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจําปการศึกษา 2559
- เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการโรงแรม
ปการศึกษา 2559
2) นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากผลงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาแบบฐานสมรรถนะ สําหรับ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”
2.3.3 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) นางบุษยา พรหมแตม ครูผูควบคุม ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการประกวด
3D Animation ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2559 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน
2) นายศราวุฒิ แชมชอย ครูผูควบคุม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะ
การขายสินคาออนไลน ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2559
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน
3) นายศักดา นาคจันเสน ครูผูควบคุม ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหาวิชาการ
วิชาประวัติศาสตรไทย ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2559 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน
4) นางเจริญพร ปญโญใหญ ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะใหดํารงตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
จากผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชา การพัฒนางานสํานักงาน รหัสวิชา 3203-2006 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5) นางสุคนธจรินทร ไกรศรวัชร ไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส
กรุปจํากัด (CRG) ในการใหการสนับสนุนและรวมมือในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ปการศึกษา
2559
6) นางสาววิไลรัตน ถมทอง ไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากบริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส
กรุปจํากัด (CRG) ในการใหการสนับสนุนและรวมมือในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ปการศึกษา
2559
2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน
1) นายพัชรพล สีหะวงษ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28
ประจําปการศึกษา 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน
2) นางสาวโศจิรัตน ทิพยประสิทธิ์ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประชุมวิชาการ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2559 “การแขงขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service”
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปการศึกษา
2559 “การแขงขันทักษะวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Service”
3) นางสาวนุชนารถ จิตจวง ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประชุมวิชาการ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2559 “การแขงขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service”
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปการศึกษา
2559 “การแขงขันทักษะวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Service”
4) นายพัชรพล สีหะวงษ ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประชุมวิชาการ
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2559 “การแขงขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service”
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปการศึกษา
2559 “การแขงขันทักษะวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Service”
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
“ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวส.”
5) นางสาวพรรณิภา รสพล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในการประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ
ระดับชาติ ปการศึกษา 2559

6) นางสาวกิ่งกาญจน ชิตอินทร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในการประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับชาติ ปการศึกษา 2559
7) นางสาวรัชนี ศรีบัว ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในการประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ
ระดับชาติ ปการศึกษา 2559
8) นางสาวปานตะวัน จันทะวงสิง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะ
พื้นฐาน “การประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ English Public Speaking Contest” ในการ
ประชุมทางวิชาการ การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก ประจําปการศึกษา 2559
9) นางสาวขนิฐา บุญราช ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด
พูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ Demonstration Contest” ในการประชุมทางวิชาการ การแขงขันทักษะวิชา
พื้นฐาน และการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจําปการศึกษา 2559
10) นางสาวกนกวรรณ กิมซือ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพื้นฐาน “การ
ประกวดพูดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง” ในการประชุมทางวิชาการ การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจําปการศึกษา 2559
11) นายวัชรพงษ พิกุลเงิน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพ “การขาย
สินคาออนไลน”ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปการศึกษา 2559
12) นายคชธร ภูพันธ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะวิชาชีพ “การขาย
สินคาออนไลน”ในการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปการศึกษา 2559
13) นายจิรายุส กลิ่นหอม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา วิ่งผลัด 4X100 เมตร ชาย
ในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทกีฬา วิ่งผลัดเมดเลย ชาย ในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”
14) นายประภัทร ดวงบานยาง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา วิ่งผลัด 4X100 เมตร
ชาย ในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”
15) นายชาติรัฐ ซิวพร ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา วิ่งผลัด 4X100 เมตร ชาย
ในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”
16) นายวัชระ มวงออง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา วิ่งผลัด 4X100 เมตร ชาย
ในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทกีฬา วิ่ง 200 เมตร ชาย ในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”
17) นายประภัทร ดวงบานยาง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทกีฬา วิ่งผลัด
เมดเลย ชาย ในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11
“ชากังราวเกมส”

18) นายแสงทอง พันธุศรีไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทกีฬา วิ่งผลัดเมดเลย
ชาย ในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”
19) นายนันทวัฒน พุมพันฆอง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทกีฬา มวยสากล
สมัครเลน ชาย รุนมิดเดิลเวท ในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 11 “ชากังราวเกมส”
20) นายเดชณรงค ทองเงิน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะการประกวด 3D Animation การประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย (อวท.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันทักษะการประกวด 3D Animation ในการประชุม
ทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขัน
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ปการศึกษา 2559
- ไดเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพื้นฐาน ทักษะการประกวด 3D Animation เนื่องใน
งานประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2559 ระดับชาติ
21) นายณัฐกร ชาวเวียง ไดรับรางวัลเหรียญเงิน สาขากราฟกดีไซน การแขงขันฝมือ
แรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 26 (ระดับภาค) ณ สถาบันฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
22) นางสาวเบญจลักษณ คุณมั่น ไดรับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท ในการเขา
รวมการแขงขันการออกแบบเว็บไซต แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวขอ “3 เสาหลักอาเซียน” จัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
23) นายณัฐพัชท อัศวเหรียญทอง ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันตอบปญหา
วิชาการ วิชาประวัติศาสตรไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตรไทย
ระดับภาค
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตรไทย
ระดับประเทศ
24) นางสาวศุภากร ชางทอง ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการ
วิชาประวัติศาสตรไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
- ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตรไทย
ระดับภาค
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตรไทย
ระดับประเทศ
25) นายธนพล คําขจร ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.”
26) นางสาววราภรณ สวัสดิ์วงศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.”
27) นางสาวสุชาดา รอดได ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.”
28) นางสาวกาญจนา สิทธิอาภากิจ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.”

29) นางสาวนงคราม พวงทอง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชี ระดับ ปวส.”
30) นางสาวสุธิดา เมืองเหลือ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชี ระดับ ปวส.”
31) นางสาวสุปราณี แซหลี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชี ระดับ ปวส.”
32) นางสาวหยาดพิรุณ อุนอ่ํา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชี ระดับ ปวส.”
33) นายวทัญู วงษเมือง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.”
34) นายพุฒิพงศ จันทรรักษา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.”
35) นายภูริชรพัฒน กิตติถีระกุญช ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.”
36) นางสาวกิติยา เหรียญณรงค ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.”
37) นางสาวศศินา ภูภักดี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.”
38) นางสาวภัทราภรณ โคกทับทิม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.”
39) นางสาวณัฐพร ตาดี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.”
40) นางสาววันวิสา วิยะทิน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.”
41) นางสาวนันทนา พุฒเปย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.”
42) นางสาวนันทิกานต อาบสุวรรณ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.”
43) นางสาวชลธิชา บุญอิ่ม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.”
44) นางสาวนิศาชล แกวสองสี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.”
45) นางสาวศุจินธรา ผลมีบุญ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.”
46) นางสาวหทัยภัทร บุญพรหม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.”
47) นางสาวเกษมณี แกวสวาง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.”

48) นายประเทือง แตงเหล็ก ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการขายสินคาออนไลน ระดับ ปวช./ปวส.”
49) นายพงษพัฒน ชื่นอยู ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการขายสินคาออนไลน ระดับ ปวช./ปวส.”
50) นายกษาปณ จับแสงจันทร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการขายสินคาออนไลน ระดับ ปวช./ปวส.”
51) นางสาวกิตติมา กระออม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการขายสินคาออนไลน ระดับ ปวช./ปวส.”
52) นางสาวภัทรวดี ดียิ่ง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (แบบจําลองสถานการณเบียรเกม) ระดับ ปวส.”
53) นางสาวอรวรรณยา สีทองใบ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (แบบจําลองสถานการณเบียรเกม)
ระดับ ปวส.”
54) นางสาววาสนา แซเถา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (แบบจําลองสถานการณเบียรเกม) ระดับ ปวส.”
55) นางสาวณิชมน ทองอุบล ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (แบบจําลองสถานการณเบียรเกม)
ระดับ ปวส.”
56) นายณรงศักดิ์ บุญประเสริฐ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวส.”
57) นางสาวศิริกัญญา ขมินทกุล ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ระดับ ปวช./ปวส.
58) นายณัฐพงศ โสภา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ระดับ ปวช./ปวส.
59) นางสาวศาธิดา มาสุข ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว” ระดับ ปวช.
60) นางสาววสิกานต กันออง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว” ระดับ ปวช.

3. การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
วินัยดี มีคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา พัฒนาตนเอง เรงคุณภาพทักษะ
วินัยดี
วิทยาลัยฯ มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซึ่งทุกคนตอง
ปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะได
ออกไปสูสังคมที่ดี และไมทําตนใหเปนที่เดือดรอนแกบุคคลและสวนรวม
มีคุณธรรม
วิทยาลัยฯ มุงผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพ ปลูกฝงความคิดดานคุณธรรม จริยธรรม
ศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความกลาแสดงออก กลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง รูจักอดทน อดกลั้น
และอดออม
ล้ําเลิศวิชา
วิทยาลัยฯ เปดสอนวิชาชีพในสาขาตางๆ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ
ตองมีความรู ความเขาใจดานวิชาชีพในสาขาที่เรียนและที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อที่จะนําความรูความสามารถ
ไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาตนเอง
วิทยาลัยฯ มุงเนนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา รูจักพัฒนาตนเองใหเกิดความชํานาญใน
ดานวิชาชีพ มีประสบการณจริงจากการจัดกิจกรรมเสริม หารายไดระหวางเรียน จัดทําโครงงานและการ
ฝกงานตามสถานประกอบการ เพื่อใหมีทักษะความชํานาญ
เรงคุณภาพทักษะ
วิทยาลัยฯ มุงเนนการเรียนการสอน เพื่อใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะดวยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนจัดหาครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใหเพียงพอในการฝก
ทักษะวิชาชีพ
3.1.2 วิสัยทัศน
“สงเสริมคุณธรรม นอมนําความพอเพียง ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพสูสากล”
3.1.3 พันธกิจ
พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระบบ ใหมีคุณธรรมและคุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน ไดมาตรฐานระดับสากล
พันธกิจ 2 เพิ่มโอกาส การฝกอาชีพใหกับประชาชนที่อยูนอกระบบทุกชวงวัย
พันธกิจ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ 4 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาและสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัยและสรางองค
ความรู เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
พันธกิจ 5 พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งภายในและภายนอก และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา

3.1.4 อัตลักษณของสถานศึกษา
“บุคลิกดี มีคุณธรรม นําความรูสูสังคม”
3.1.5 รายจายในการบริหารสถานศึกษา
รายจาย
จํานวนเงิน
1. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน
945,913.60
2. รายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
51,312.25
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน
สังคม
3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การ
274,554
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคของผูเรียน
578,403.60
4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ
นันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวมรายจาย
1,850183.45

รอยละ
20.17
1.09
5.86
12.34

3.2 การพัฒนาการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผลการดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
1. ควรจัดทําโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ 1. มีการจัดทําโครงการเพื่อใหผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทางภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใหนักเรียนมี
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
อาชีวศึกษา (V-net) สูงขึ้น ไดแก โครงการ Pre-Vระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแตคา
net
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชา
2. จัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ประชาคมอาเซียน (English Camp)
3. จัดทําโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ

3.2 การพัฒนาการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผลการดําเนินงาน
1. ควรจัดทําโครงการสงเสริมใหผูเรียนมี
4. จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคําโดยครูตางชาติหนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให
เสาธง
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง 5. จัดกิจกรรม Merry Christmas and a Happy New
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) Year
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุม 6. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (ตอ)
ระดับชาติดานภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. ควรจัดทําโครงการสงเสริมใหผูเรียนมี
1. จัดกิจกรรมซอมเสริมในกรณีที่ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ
การศึกษาตามหลักสูตร
2. จัดประชุมผูปกครองเพื่อรวมกันแกปญหากรณีผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ
3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาน
1. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน/แผนกวิชา ไดสํารวจ
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของโดย
ขอมูลความตองการในการพัฒนารายวิชาใหสอดคลอง
มีการทดลองใชและประเมินหลักสูตร มีการ กับความตองการของสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของผูเรียนแตละสาขาวิชาใหมีการพัฒนา
นําหลักสูตรที่พัฒนาแลวไปใชใหครบ
หลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่
ทุกสาขางาน
เกี่ยวของในสาขางานอื่นๆ เพิ่มขึ้น
2. มีการพัฒนาหลักสูตรในสาขางานการบัญชีรวมกับ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่6 และสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณพิษณุโลก พัฒนารายวิชาใหมเพิ่มใน
หลักสูตร ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.ในกลุมวิชาชีพเลือก
จํานวน 4 รายวิชา
3. ไดพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรวมกับ
สถานประกอบการตางๆ ในจังหวัดและตางจังหวัด เชน
บริษัทพิษณุโลกบิ๊กซี จํากัด บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด
พิษณุโลก บริษัทโฮมโปรดักสเซ็นเตอร (โฮมโปร)
พิษณุโลกจํากัด บริษัทยัมเรสเทอรองสอินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จํากัด สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกไดรวมมือจัด
การศึกษากับหนายงานภาครัฐ โดยขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหแกผูตองขังทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก

3.2 การพัฒนาการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผลการดําเนินงาน
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
4. สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่พัฒนา
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนสมบูรณ โดยจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร การใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบ
โดยมีการทดลองใชและประเมินหลักสูตร
วงจร (FAS) ใหแกคณะครูแผนกวิชาการบัญชีและ
มีการนําหลักสูตรที่พัฒนาแลวไปใชใหครบ
ทุกสาขางาน (ตอ)
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 30 ชั่วโมง
5. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่พัฒนาแลว 4
รายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 และไดรับ
การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน (โปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณครบวงจร) และหนังสือประกอบการเรียน
การสอนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6
6. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
7. วิทยาลัยฯ มีรายวิชาที่ไดพัฒนาโดยเพิ่มเติมเนื้อหา
รายวิชาและพัฒนารายวิชาใหม รวมทั้งสิ้น 11 รายวิชา
จาก 5 สาขาวิชา
4. ควรมีการวางแผนบริหารการเงินและ
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดง
งบประมาณดานรายจายเพิ่มขึ้นในดานการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําประกวดและ งานสรางสรรคของครูและโครงการวิจัยตางๆ คิดเปน
จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
รอยละ 5.86 ของงบดําเนินการเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา
งานวิจัย

3.2 การพัฒนาการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด เมื่อวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2558
1. ควรมีการพิจารณาเปนรายสาขางานที่มี
มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ําเพื่อ
ดําเนินการทุกรายสาขางาน ดังนี้
นําไปปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
1. จัดระบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียน
ผูเรียน
เปนสําคัญจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศักยภาพ
ความสามารถของผูเรียน มุงเนนสมรรถนะโดยเนน
การเรียนรูจากการปฏิบัติการจริงใหผูเรียนมีสวนรวมมี
การบูรณาการความรู สงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน
2. จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิชาชีพใหแกนักเรียน
นักศึกษา ไดแก การแขงขันทักษะวิชาชีพ การศึกษา
ดูงานของนักศึกษาในแผนกวิชาตางๆ
3. จัดครูที่ปรึกษาใหคําแนะนํา ปรึกษา ทั้งดานการ
เรียน ความประพฤติและเรื่องสวนตัว ตลอดเวลาที่
ศึกษาในสถานศึกษา
4. มีระบบติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ขาดเรียนโดย
ความรวมมือจากทุกฝายและรายงานผลการเรียนให
ผูปกครองทราบ
5. จัดประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีผลทางการ
เรียนต่ํากวาเกณฑ เพื่อรวมกันแกปญหาการเรียนและ
พฤติกรรมของผูเรียนเพื่อใหการเรียนดีขึ้น
จากผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลใหตัวบงชี้ที่ 1.1
มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก
2. ควรจัดใหมีการประเมินคุณภาพแผนการ มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
จัดการเรียนรูรายวิชา
เรียนรูรายวิชาโดยผานการกลั่นกรองจากหัวหนา
แผนกวิชา
3. ควรมีนโยบายมาตรการใหครูทุกคนนําผล ครูทุกคนมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน โดยการนําผลจาก
จากการสอนและผลจากการนิเทศไปจัดทํา
การสอนและผลจากการนิเทศ เพื่อแกไขปญหาหรือ
วิจัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียน
พัฒนาการเรียนการสอน
การสอน

3.2 การพัฒนาการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด เมื่อวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2558
4. ควรนําผลและรองรอยของการวัดและ
มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การสอนรายวิชาไปพัฒนาผูเรียน จนทําผูเรียนมี
ไปพัฒนาผูเรียนใหชัดเจน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
5. ควรจัดทําโครงการกิจกรรมดานกีฬาและ มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมนันทนาการ
นันทนาการใหไดตามประเด็นพิจารณา
หลากหลายครอบคลุมประเด็นการพิจารณา
6. ควรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนิน
มีการประเมินผลการดําเนินโครงการในการปลูกฝง
โครงการในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูใน
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรใน สถานศึกษาและผูเรียนทั้งภายในรายวิชาและตาม
สถานศึกษาและผูเรียน
กิจกรรมชมรมตางๆ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554
1. ควรสงเสริมใหครูผลิตนวัตกรรมและการ 1. จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดทํา
วิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ใหเปน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
2. มีการใหขวัญและกําลังใจแกครูที่มีชิ้นงานดีเดน เพื่อ
ที่ยอมรับในระดับที่สูงขึ้น
เปนแรงจูงใจ ไดแก การมอบเกียรติบัตร การเชิงชูเกียรติ
หนาเสาธง
3. หัวหนางานและผูชวยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ไดเปนครูพี่เลี้ยงใหแกครูที่เริ่มทําการวิจัย
2. ควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
1. ไดดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในที่
การศึกษาอยางเปนรูปแบบ
สมบูรณของป 2553-2555 คูมือการประกันคุณภาพ
ภายในป 2555-2557 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาป 2560-2564
2. จัดทําโครงการใหความรูทางดานการประกันคุณภาพ
แกนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พิษณุโลก
3. จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานโดยการมีสวน
รวมของครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา มีการ
นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเห็นชอบ

3.2 การพัฒนาการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554
2. ควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
4. มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถมี
การศึกษาอยางเปนรูปแบบ (ตอ)
วิสัยทัศนในการเปนผูประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อสามารถใหคําแนะนํา คําชี้แจงในภาพรวมได
5. มีการนําผลการดําเนินงานที่ผานมาไปปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพโดยจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
ภายในการศึกษา 2555-2557 และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2564
3. ควรจัดใหมีการใหความรูความเขาใจใน
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
ระบบการบริหารความเสี่ยงโดยครูบุคลากร การชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาในการปรับพฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษามีสวนรวม
เบี่ยงเบนโดยกระบวนการใหคาํ ปรึกษา
2. โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติ
3. โครงการสงเสริมคนดี
4. โครงการรักแผนกรวมใจสรางวินัย
5. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อแกปญหาดานยาเสพติด
การทะเลาะวิวาทและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
6. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนกวิชา
ตามโครงการรักแผนกรวมใจสรางวินัย
7. คณะกรรมการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอม
วางแผนการดําเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง
4. ควรจัดใหมีการประเมินผลผูบริหารอยาง มีการประเมินผูบริหารอยางเปนรูปธรรมดวยคณะ
เปนระบบ
กรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัย
5. ควรใชขอมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ
1. โครงการอบรมสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการบริหารแก
ใหแกผูบริหารใชในการตัดสินใจ
ครู เจาหนาที่ เพื่อดูแลขอมูลและสํารองขอมูลของแตละ
หนวยงานอยางถูกตองและจริงจัง และเผยแพรทาง
อินเทอรเน็ต
2. งานศูนยขอมูลไดจัดเก็บขอมูลและสํารองขอมูลเปน
ประจําทุกสัปดาห
3. มีการจัดทําฐานขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

3.2 การพัฒนาการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554
5. ควรใชขอมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ
4. งานศูนยขอมูลไดเพิ่มเติมขอมูลสถนประกอบการ
ใหแกผูบริหารใชในการตัดสินใจ
และตลาดแรงงาน ขอมูลเศรษฐกิจลงไปบนเว็บไซต
ของวิทยาลัยฯ
5. งานศูนยขอมูลมีระบบจัดเก็บขอมูลซึ่งสามารถให
ฝายที่เกี่ยวของแกไขขอมูลไดโดยตรง
4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู
ความสามารถตามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1.
สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและ
ไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน
จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ
จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลผูตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะที่พึง
ประสงคเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย
3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ

2559

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดทําโครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 เขาสูตลาดแรงงาน ป พ.ศ.

2. สํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลจากสถานประกอบการ
หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล
สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพ อิสระของผูสําเร็จการศึกษา ไดรับขอมูล
ตอบกลับ จํานวน 190 แหงจากจํานวน 237 แหง คิดเปนรอยละ 80.17
3. ขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย 3.515.00 คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สาขางาน
ระดับ ปวช.
บัญชี
คอม
ตลาด
โรงแรม
เลขานุการ
รวม ปวช.
ระดับ ปวส.
บัญชี
คอม
ธุรกิจคา
ปลีก
โรงแรม
เลขานุการ
โลจิสติกส
เทคโนโลยี
ตลาด
รวม ปวส.
รวม 2 ระดับ

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 1
ป

จํานวนผู
จํานวน
จํานวนผู
ที่ไดงาน
ผูประกอบการ รวม
ศึกษาตอ
ทํา
อาชีพอิสระ

รอยละ

จํานวน
แบบ
สํารวจที่
สง

จํานวนขอมูลตอบกลับมีคาเฉลี่ย 3.51 - 5.00
จํานวน
คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ
แบบสํารวจ รอยละ
ที่ตอบกลับ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

42
48
11
16
8
125

1
2
1
4

35
39
9
12
5
100

-

36
39
9
14
6
104

85.71
81.25
81.81
87.50
75.00
83.20

36
39
9
14
6
104

30
31
7
11
6
85

83.33
79.48
77.77
78.57
100
81.73

30
31
7
11
6
85

100
100
100
100
100
100

30
31
7
11
6
85

100
100
100
100
100
100

30
31
7
11
6
85

100
100
100
100
100
100

42
46

25
20

7
16

32
36

76.19
78.26

32
36

25
27

78.13
75.00

25
27

100
100

25
27

100
100

25
27

100
100

18

15

2

-

17

94.44

17

14

82.35

14

100

14

100

14

100

22
12
20
7
6
173
298

12
8
11
5
96
100

3
3
4
2
35
135

2
2
2

15
11
15
7
133
237

68.18
91.66
75.00
100
76.88
79.53

15
11
15
7
133
237

12
9
12
6
105
190

80.00
81.82
80.00
85.71
78.95
80.17

11
9
12
6
105
190

100
100
100
100
100
100

11
9
12
6
105
190

100
100
100
100
100
100

11
9
12
6
105
190

100
100
100
100
100
100

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
หัวขอ
ประเด็นการประเมิน
1 สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่
เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่ง
ป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2 สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
เปนรายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่
ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ
หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
3 สถานศึกษามีจํานวนขอมูลผูตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
สมรรถนะที่พึงประสงคเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของ
จํานวนขอมูลตอบกลับ

มี/ไมมี
รอยละ
79.53
ผาน
รอยละ
80.17
ผาน
รอยละ 100
ผาน

4

สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80
ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ

รอยละ 100
ผาน

5

สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
สมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
ขอมูลตอบกลับ

รอยละ 100
ผาน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1,2,3,4,5

คาคะแนน
5

จุดเดน มีการเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน
หองอินเทอรเน็ต หองสมุด จัดใหมีการศึกษาดูงาน การฝกงานในสถานประกอบการ
2. จัดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและวิชาพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและทักษะทางดานวิชาชีพ
3. ครูผูสอนประจําวิชา มีการติดตามผูเรียนทั้งดานการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องโดย
แจงผลการขาดเรียนและความประพฤติแกครูที่ปรึกษา เพื่อแจงงานปกครองในการติดตาม ตักเตือนตอไป

4. จัดใหครูที่ปรึกษาติดตาม ดูแล ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทั้งดานการเรียน การลงทะเบียนเรียน
การลงสอบแกตัว การติดตามสงงานใหครบทุกรายวิชา ติดตามและใหคําแนะนํา ดานพฤติกรรมและปญหา
ดานอื่นๆ
5. จัดใหมีระบบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในทุกรายวิชา และมีการแจงผลการสอบ
ติดตามการสงชิ้นงานของนักเรียนในทุกรายวิชา
6. จัดใหมีการสอบแกตัว การแกผลการเรียน มส. เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จน.แรก จน.ผูสําเร็จ
สาขางาน
เขา
การศึกษา
ป 2557 ป 2559
ระดับ ปวช.
พณิชยกรรม
การบัญชี
48
30
การตลาด
38
9
การเลขานุการ
36
19
คอมพิวเตอรธุรกิจ
106
48
ธุรกิจคาปลีก
12
7
รวม
240
113
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
การโรงแรม
28
10
รวม
28
10
ระดับ ปวช.3
268
123

จน.ผูเรียน
จน.ผูเรียน
รอยละ ที่ออก
รอยละ ที่ไมสาํ เร็จ รอยละ
กลางคัน
การศึกษา
62.50
23.68
52.77
45.28
58.33
47.08

9
2
0
7
5
23

18.75
5.26
0.00
6.60
41.66
9.58

9
27
17
51
0
104

18.80
71.10
47.20
48.11
0.00
43.33

35.71
35.71
45.89

2
2
25

7.14
7.14
9.32

16
16
120

57.10
57.10
44.77

สาขางาน

จน.แรก
เขา
ป 2558

ระดับ ปวส.
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
การจัดการสํานักงาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
โลจิสติกส
ธุรกิจคาปลีก
รวม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
การโรงแรมและ
บริการ
รวม
ระดับ ปวส.2
รวมทั้งสิ้น

จน.
จน.ผูเรียน
จน.ผูเรียน
ผูสําเร็จ
รอยละ ที่ออก รอยละ ที่ไมสาํ เร็จ รอยละ
การศึกษา
กลางคัน
การศึกษา
ป 2559

62
12
7
53
30
43
207

40
12
7
43
19
22
143

64.51
100
100
81.13
63.33
51.16
69.08

3
0
0
5
2
0
10

4.83
0.00
0.00
9.43
6.66
0.00
4.83

19
0
0
5
9
21
54

30.64
0.00
0.00
9.43
30.00
48.83
26.08

37

36

97.29

0

0.00

1

2.70

37
244
512

36
179
302

97.29
73.36
58.98

0
10
37

0.00
4.09
7.22

1
55
173

2.70
22.54
33.78

ระดับ ปวช. แรกเขา ป 2557 = 268 คน จบการศึกษา 123 คน ออกกลางคัน 25 คน ไมสําเร็จการศึกษา 120
คน
ระดับ ปวส. แรกเขา ป 2558 = 244 คน จบการศึกษา 179 คน ออกกลางคัน 10 คน ไมสําเร็จการศึกษา 55
คน
รวม แรกเขา
= 512 คน จบการศึกษา 302 คน ออกกลางคัน 37 คน ไมสําเร็จการศึกษา 173
คน

สงอนุมัติผลการเรียน ระดับ ปวช. 123 คน
ปวส. 179 คน
รวม 302 คน
ตกคาง ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน
เขาภาคเรียนที่ 2/2557 2 คน
รวม 306 คน

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละ
80 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
สรุป จํานวนผูเรียนแรกเขา จํานวน 512 คน มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 302 คน รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เทากับ 58.98
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน คํานวณจาก
คาคะแนน
=
รอยละจากประเด็นการพิจารณา X 5
80
=
58.98 x 5
80
=
3.68 ระดับคุณภาพ ดี
ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑที่ได
3.51 - 4.50

คาคะแนน
3.68

จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดทําโครงการติดตามดูแลผูเรียนใหมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ควรจัดทําโครงการวิจัย การแกปญหาผูเรียนออกกลางคัน
หรือผูเรียนไมสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางการศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประสานงานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงคของ
กลุมผ

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.
จัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพื่อใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรมแกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
2. จัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ตอเนื่องครั้งที่ 2) เพื่อสรางการมีสวนรวมของผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนในการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” และจัดทํา
โครงการคุณธรรมจริยธรรม กําหนดเปาหมายพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
3. สงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร ครู บุคลการทางการศึกษาและผูเรียน ดําเนินการตาม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแนวทางพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม
2. คุณธรรม อัตลักษณของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก คือ “มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ”
3. โครงการคุณธรรมจริยธรรมที่ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกันจัดขึ้น
ไดแก
3.1 โครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรม
สํานึกพระคุณแมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย
3.3 โครงการเสริมสรางคุณธรรมความเปนไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3.4 โครงการคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
3.6 โครงการแขงขันกีฬาภายใน “บึงพระเกมส” ประจําปการศึกษา 2559
4. ผูบริหารมีการนิเทศการดําเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรมและเสริมแรง
5. มีการประเมินผลการดําเนินการและกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
หัวขอ
ประเด็นการประเมิน
1
สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน
2
สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา”
พฤติกรรมที่พึงประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุมผูเรียนดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวม
ของทุกคน
3
4

5

สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย
พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและกลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดและมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1,2,3,4,5

มี/ไมมี
มี
มี

มี

มี
มี

คาคะแนน
5

จุดเดน วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม อยูใน
ระดับดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย
ไดอยางถูกตอง
2. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน รวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรู
และเขาใจในนโยบายที่สําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายใหเปนอยางดี
3. ผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และดําเนินงานเพื่อใหนโยบาย
สําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
4. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเปาหมายที่กําหนดไว
5. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนา
อยางตอเนื่อง

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผูอํานวยการนํานโยบายที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายมาเปนหลักในการบริหารสถานศึกษา
2. ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัดในการประชุมวาระตางๆ ไดแก
- การประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา
- การประเมินคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีตัวแทนจากผูเรียน
ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- การประชุมผูปกครองประจําป
- การสัมมนาการฝกงานซึ่งมีการเชิญสถานประกอบการเขารวมสัมมนาดวย
3. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
เพื่อใหโยบายของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จ
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมายที่กําหนด
และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2559
5. มีการประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดแผนพัฒนาตอไป
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
หัวขอ
ประเด็นการประเมิน
1
ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอง

มี/ไมมี
มี

2

ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญ
ที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี

มี

3

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรมและเปาหมายและดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตน
สังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

มี

4

ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและเปาหมายที่กําหนด

มี

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
หัวขอ
ประเด็นการประเมิน
5
ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและ
กําหนดแผนพัฒนาตอไป
ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
เกณฑที่ได
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1,2,3,4,5

มี/ไมมี
มี

คาคะแนน
5

จุดเดน วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดในระดับดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมดตาม
เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวา
ดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แลวแตกรณี
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการประชุม
คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา เพื่อบริหารอัตรากําลังใหเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการครู
ในสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีครูจํานวนทั้งหมด 62 คน ประกอบดวย ขาราชการครู (สาย
การสอน) 53 คน พนักงานราชการ (ครู) 3 คน ครูอัตราจาง 6 คน และมีจํานวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด
1,380 คน ประกอบดวยนักเรียน ระดับ ปวช. 843 คน คิดเปนจํานวน 21 หองเรียน นักศึกษา ระดับ
ปวส. จํานวน 532 คน คิดเปนจํานวน 18 หองเรียน และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 คน จํานวน 1
หองเรียน รวมทั้งสิ้น 40 หองเรียน คิดเปนจํานวนอัตรากําลังที่ทําหนาที่สอนในสถานศึกษา ระดับ ปวช.
เทากับ 20 อัตรา และระดับ ปวส. เทากับ 19 อัตรา รวมอัตรากําลังที่ทําหนาที่สอนในสถานศึกษา เทากับ
39 อัตรา โดยใชสูตรตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดังนี้
T = GC
L
เมื่อ T คือ จํานวนอัตรากําลังบุคลากรที่ทําหนาที่สอน
เมื่อ G คือ จํานวนหองเรียน
(ระดับ ปวช. จํานวนนักเรียน 40 คน เทากับ 1 หองเรียน)
(สูงกวา ปวช. จํานวนนักเรียน 30 คน เทากับ 1 หองเรียน)
(เศษของจํานวนนักเรียนตั้งแต 10 คนขึ้นไป เพิ่มอีก 1 หองเรียน)
เมื่อ C คือ จํานวนชั่วโมงที่นักเรียนตองเรียนตามหลักสูตรในหนึ่งสัปดาห

- หมวดวิชาสามัญ (ระดับ ปวช. เทากับ 7 ชั่วโมง สูงกวา ปวช. เทากับ 6 ชั่วโมง)
- หมวดวิชาชีพ (ระดับ ปวช. เทากับ 21 ชั่วโมง สูงกวา ปวช. เทากับ 25 ชั่วโมง)
เมื่อ L คือ จํานวนชั่วโมงของครู 1 คน ที่ตองสอนใน 1 สัปดาห รวมจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอนและปฏิบัติงานอื่น 30 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห
ปวช. = 21x28
= 19.60
30
ปวส. = 18x31
= 18.60
30
รวมทั้ง 2 ระดับตองมีจํานวนครู = 20 + 19
= 39 อัตรา
จากอัตรากําลังบุคลากรที่ทําหนาที่สอนที่คํานวณได เทากับ 39 อัตรา ใหกําหนดเปนอัตรากําลัง
ขาราชการครูไดไมเกินรอยละ 90 คิดเปนอัตรากําลังขาราชการครู เทากับ 35 อัตรา สวนที่เหลือใหกําหนด
เปนพนักงานราชการหรือครูอัตราจาง คิดเปนอัตรากําลัง 4 อัตรา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีจํานวนอัตรากําลังบุคลากรที่ทําหนาที่สอน ปการศึกษา
2559 จํานวน 62 อัตรา ประกอบดวยอัตรากําลังขาราชการครู 53 อัตรา พนักงานราชการและครูอัตรา
จาง 6 อัตรา ซึ่งมีจํานวนอัตรากําลังบุคลากรที่ทําหนาที่สอนสูงกวาเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผาน
ไมผาน
ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2559 และจํานวนหองเรียน
คํานวณตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลัง สอศ.
จํานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
สาขาวิชา
ปวช.
ปวส.
ป.ตรี
รวม
การบัญชี
181
142
323
เลขานุการ/สํานักงาน
72
27
99
ตลาด/ธุรกิจคาปลีก
181
125
306
คอมฯ/เทคโนโลยี
302
128
430
โรงแรม/ทองเที่ยว
107
58
5
170
โลจิสติกส
52
52
สามัญสัมพันธ
รวม
843
532
5
1,380
เอกสารอางอิง - ขอมูลอัตรากําลัง ประจําปการศึกษา 2559
- ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

ผูบริหาร/
แผนกวิชา

จํานวน
(คน)

ขาราชการ

พนักงานราชการ

อัตราจาง

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ครูอัตราจาง

พนักงานราชการ(ครู)

ครูผูชวย

ครูไมมีวิทยฐานะ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

จํานวนผูบริหารและครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
จําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา และตําแหนง ประจําปการศึกษา 2559
สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง/วิทยฐานะ

ผูบริหาร
การบัญชี
เลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร/
โทคโนโลยี
โรงแรม/
ทองเที่ยว
โลจิสติกส
สามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด

5
8
6
8

5
8
6
8

-

-

3
1
1
1

2
7
5
7

-

5
5
3
3

3
3
5

-

-

1

3

1
1
3
3

4
7
3
1

-

12

9

2

1

6

6

-

7

5

1

2

1

3

3

2

-

6

5

-

1

2

4

-

4

2

1

-

1

2

1

1

-

3
19
67

3 14 1
58 3

- 1 2 - 2 1 4 5 14 - 7 12 4
6 20 47 0 36 31 6

1
3

1 - 1 1 1 2 8 3 5 10 21 22 0

ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมหรือสัมพันธกับ
รายวิชาที่สอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
กํากับ ดูแลใหครูผูสอนในแตละรายวิชาจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนหรือไดรับ
การฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
วุฒิการศึกษา
จํานวนครู
สาขาวิชา
ตรง
สัมพันธกับ
ศึกษาหรือ
รวม
(ครู)
สาขาวิชา รายวิชาที่สอน ฝกอบรมเพิ่ม
(คน)
การบัญชี
8
8
8
การเลขานุการ/การจัดการ
6
6
6
สํานักงาน
การตลาด/การจัดการธุรกิจ
8
6
2
8
คาปลีก
คอมพิวเตอรธุรกิจ/
12
11
1
12
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การโรงแรม/การทองเที่ยว
6
5
1
6
การจัดการโลจิสติกส
3
2
1
3
สามัญสัมพันธ
19
19
19
รวม
62
57
3
2
62
ขอมูลอางอิง - ขอมูลวุฒิการศึกษาของครู
- ขอมูลการฝกอบรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
มีครูผูสอนที่จบการศึกษาตรงสาขาวิชาชีพ จํานวน 57 คน สัมพันธกับรายวิชาที่สอน จํานวน 3 คน
และฝกอบรมเพิ่ม จํานวน 2 คน โดยวิทยาลัยฯ สนับสนุนใหครูไดศึกษาและฝกอบรมเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
ทําใหครูทุกคนมีความรูทักษะตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอ
ป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สงเสริม สนับสนุนใหครู เขารับการอบรมประชุมวิชาการศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพใน
สาขาตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ไดเห็นความสําคัญในการสงเสริมครู บุคลากรของสถานศึกษา
ใหไดรับความรู ประสบการณในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในปการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ
มีผูบริหาร จํานวน 5 คน ขาราชการ จํานวน 53 คน พนักราชการ จํานวน 3 คน ครูจางสอน จํานวน 2
คน และครูชาวตางชาติ จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 67 คน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ในปการศึกษา 2559 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีจํานวนอัตรากําลังบุคลากรที่ทําหนาที่สายสนับสนุน
ปการศึกษา 2559 จํานวน 44 อัตรา ประกอบดวย ลูกจางประจํา 5 อัตรา และลูกจางชั่วคราว 39 อัตรา
ซึ่งมีจํานวนอัตรากําลังบุคลากรที่ทําหนาที่สายสนับสนุนสูงกวาเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก ไมนอยกวา รอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหความรูแกผูตองขังในทัณฑสถานหญิงใน
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
2. สงเสริม สนับสนุนใหครูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2559
3. สงเสริม สนับสนุนใหครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จํานวน 106
คน ประกอบดวยครู 62 คน และบุคลากรทางการศึกษา (สายสนับสนุน) 44 คน โดยมีครูที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2559 จํานวน 1 คน และไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง
จากทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 11 คน ครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 12.26
สาขาวิชา
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการสํานักงาน
การตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก
คอมพิวเตอรธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
การโรงแรม/การทองเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส
สามัญสัมพันธ
จํานวนครู
จํานวนบุคลากรทางการศึกษา (สายสนับสนุน)
คิดเปนรอยละ

จํานวนครู
(คน)
8
6
8
12
6
3
19
62

ประกาศเกียรติคุณฯ
มี
ไมมี
รวม
8
8
1
5
6
5
3
8
12
12
6
6
1
2
3
6
13
19
13
49
62
44
12.26

เอกสารอางอิง - ขอมูลผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2559
- ขอมูลการไดรับประกาศเกียรติคุณฯ
ผลการประเมินคุณภาพ

หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบ
กับจํานวนผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชา
ทุกคนเปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่
ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรง หรือสัมพันธกับรายวิชาที่
สอน

ผลการประเมิน
ผาน
(สูงกวาเกณฑ)
ผาน

ผลการประเมินคุณภาพ

หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
3 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75
ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
4 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทาง
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
5 ขอ

ผลการประเมิน
รอยละ 95.16
ผาน
ผาน
(สูงกวาเกณฑ)
รอยละ 12.26
ผาน

คาคะแนน
5

จุดเดน มีครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคนเปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมตาง
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
ที่เปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่ไดวางไว
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมตางๆ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ 20
ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วางแผนจัดทําโครงการจัดหาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2559 และ 2560

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อสําหรับการเรียนการสอน 945,913.60 บาท
จากงบดําเนินการ 4,688,400 บาท คิดเปนรอยละ 20.17
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ

ดังนี้

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สนับสนุนใหผูเรียนออกใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน รวม 8 โครงการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
รายการโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ แกชุมชนและสถานศึกษา ปการศึกษา 2559

วันที่ดําเนินการ
1 พฤษภาคม 2559
4 กรกฎาคม 2559
7 กันยายน 2559
15 กันยายน 2559
30 พฤศจิกายน
2559
23 ธันวาคม 2559
25 มกราคม 2560
1 กุมภาพันธ 2560

สถานที่ออกใหบริการวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต
1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

คาวัสดุฝก
12,638.00
14,356.25
4,000.00

โรงเรียนวัดบานใหม โรงเรียนวังพิกุล โรงเรียนวัดบึงพระ
และโรงเรียนวัดสกัดน้ํามัน
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนศรีอินทราทิตยพิทยาคม
รวม

4,995

6,162.00
3,610.00

3,000.00
3,680.00
52,441.25

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
รายจายในการสงเสริม สนับสนุนผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการหรือวิชาชีพหรือทํา
ประโยชนตอชุมชน สังคม 8 โครงการ จํานวน 52,441.25 บาท จากงบดําเนินการ 4,688,400 บาท
คิดเปนรอยละ 1.12
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สนับสนุน สงเสริม การจัดทําการประกวด โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคของผูเรียน 10 กิจกรรม/โครงการ ไดแก
ลําดับที่
รายการ
1
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
2
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ประจํา
ปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน จังหวัดลําพูน
3
คาวัสดุสํานักงานสําหรับการดําเนินการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
ภาค
4
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอส
โซ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําป พ.ศ.2559 ระหวางวันที่ 25 - 27
กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนาน จังหวัดนาน
5
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอส
โซ ระดับชาติ ประจําป พ.ศ.2559 ระหวางวันที่ 23 - 25 สิงหาคม
2559
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี
6
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐาน
การใหคะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน (คาเดินทางไปราชการ)
7
โครงการกลยุทธงานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการดานโลจิสติกสอยางยั่งยืน
ระหวางวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2559 ณ เขาคอวัลเลย จังหวัดเพชรบูรณ
8
โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ภาคเหนือ
ประจําป 2559 ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นาน จังหวัดนาน (คาเดินทางไปราชการ)
9
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา” ในวันที่ 22-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทาวน อิน
ทาวน กรุงเทพมหานคร (คาเดินทางไปราชการ)
10 โครงการวิจัยแบบจําลองการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูประกอบการของ
นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ในวันที่ 1519 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จังหวัดสงขลา (คา
เดินทางไปราชการ)
รวมเปนเงิน
คิดเปนรอยละ

จํานวนเงิน
128,000
47,480.1,240.22,000.19,200.-

1,890.-

2,220.45,000.5,246.2,278.-

274,554.5.86

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน รวมทั้งสิ้น 274,544 บาท จากงบดําเนินการ
4,688,400 บาท คิดเปนรอยละ 5.86
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดทําโครงการ รวม 9 โครงการ ไดแก
1. โครงการพิธีไหวครู และรับขวัญสมาชิกใหม
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมการหลอเทียน และแหเทียนจํานําพรรษา
3. โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
4. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือสามัญ
5. โครงการปลูกตนไมบึงพระสีเขียว
6. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส
7. โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน “บึงพระเกมส”
8. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. โครงการเลือกตั้งนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําโครงการรวม 9 โครงการ รวมรายจายทั้งสิ้น 578,403.60 บาท จาก
งบดําเนินการ 4,688,400 คิดเปนรอยละ 12.34 ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
โครงการ
1. โครงการพิธีไหวครู และรับขวัญสมาชิกใหม
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมการหลอเทียน และแหเทียนจํานําพรรษา
3. โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
4. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือสามัญ
5. โครงการปลูกตนไมบึงพระสีเขียว
6. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส
7. โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน “บึงพระเกมส”
8. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. โครงการเลือกตั้งนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
รวม
ผลการประเมินคุณภาพ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ
2 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการ
สอน ไมนอยกวารอยละ 20 ของงบดําเนินการ
3 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน
สังคม ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ

จํานวนเงิน (บาท)
28,118.25
16,000.00
41,085.00
96,013.25
1,000.00
122,938.00
230,150.00
41,599.10
1,500.00
578,403.60
ผลการประเมิน
ผาน
รอยละ 20.17
ผาน
รอยละ 1.12
ผาน

ผลการประเมินคุณภาพ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
4 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคของผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
5 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ
นันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
เกณฑทีได
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

ผลการประเมิน
รอยละ 5.86
ผาน
รอยละ 12.34
ผาน

คาคะแนน
5

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล
สารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย
สวยงามและปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกขาย
4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน
5) มีการสํารองขอมูลอยางสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจาก
การบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ปฏิบัติงานลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในการดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการตางๆ พรอมทั้งที่โดยรอบวิทยาลัย
2. จัดทําโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของวิทยาลัยพณิชยการ
บึงพระพิษณุโลก
3. มีคําสั่งมอบหมายใหครู ดูแล รับผิดชอบหองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ
ใหมีสภาพรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
4. จัดทําบัญชีควบคุมครุภัณฑที่เปนปจจุบัน
5. จัดหาและบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและครุภัณฑทุกประเภทใหเพียงพอเหมาะสม
6. ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑตางๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี พรอมใชงานอยูเสมอ
7. มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ
8. จัดทําโครงการพัฒนาสวนขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
RMS 2012
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยฯ มีสภาพภูมิทัศนที่สะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
2. มีการกํากับ ดูแล การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ ทําใหมีสภาพ
พรอมใชงาน ปลอดภัย สะอาด เรียบรอยและสวยงาม
3. ครุภัณฑมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 9 ประเภท ไดแก
- ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
- ขอมูลตลาดแรงงาน
- ขอมูลบุคลากร
- ขอมูลงบประมาณและการเงิน
- ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
- ขอมูลครุภัณฑ
- ขอมูลอาคารสถานที่
- ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด
5. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาความรูในดานการใชระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และนํามาประยุกตใชในงานของตนเองได

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ลําดับที่
ประเด็นการประเมิน
1
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา
ใหสะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
2
สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอม
ใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
3
สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ
ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน
4
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัด
การระบบฐานขอมูล อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ
5
สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
สามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ
อยางมีคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
เกณฑทีได
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
มี

คาคะแนน
5

จุดเดน วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูล
สารสนเทศ อยูในระดับดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดทําแผนงาน โครงการ 7 โครงการ ไดแก
1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา
2. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
3. โครงการอาชีวศึกษาสรางสรรคผูประกอบการใหม
4. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการเพื่อพัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพ
5. โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานการจัดการเรียนการสอน การฝกงาน และเขาสู
ตลาดแรงงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
6. โครงการพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

7. โครงการเปดโลกทัศนในการศึกษาดูงานและรวมประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันรหัสสากล
กระทรวงอุตสาหกรรม และงาน Thailand International Logistics Fair 2016 ของนักศึกษาแผนก
วิชาการจัดการโลจิสติกส
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือในการจัด
การศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียน
ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน ในการรวมมือ
กันจัดการศึกษาทวิภาคี หรือการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตลอดจนการศึกษาดูงานของผูเรียน จํานวน
100 แหง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
วิทยาลัยฯ มีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัด
การศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียน
ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 100 แหง ตอผูเรียน 1,380 คน คิดเปน
1 แหงตอผูเรียน 13.80 คน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มีการประสานความรวมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของ เปนวิทยากรเพื่อรวมพัฒนาผูเรียนทุกสาขางาน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ไดรับความรวมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนครูพิเศษ หรือวิทยากรในการวมพัฒนาผูเรียนทุกสาขางานในแตละแผนกวิชาดังนี้
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาการตลาด
- แผนกวิชาการเลขานุการ
- แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาไดรับความรวมมือ ชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน ไมเกิด 100 คน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ประสานความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ ไดรับทุนการศึกษาเพื่อมอบแกผูเรียน ดังนี้
1. ทุนการศึกษาที่ระดมจากบุคคลภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ 107 ทุน
2. ทุนการศึกษาจากบริษัทไทยพาณิชยมาเก็ตติ้ง จํากัด 2 ทุน
3. ทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ 2 ทุน
รวม 111 ทุน
จากผ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ ดังนี้
ที่
รายการ
1 บริจาคเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร พรอมจอ ขนาด 120 นิ้ว จํานวน 8 ชุด
จากรานวีเทค คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส
2 บริจาคเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 4 เครื่อง จากรานวีเทค คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส
3 บริจาคเครื่องพิมพ Brother จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4 บริจาคพัดลม ตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว จากครูอาภรณ มหาคํา
5 บริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง จากกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
6 บริจาคทุนการศึกษา จํานวน 130,000 บาท จากบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
วิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ
ในการบริจาคเงินหรือวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน 6 รายการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
เกณฑที่ได
ดีมาก
มีผลการประเมินตามประเด็น 5 ขอ

คาคะแนน
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนา
รายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ตองการของตลาดแรงงาน

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
การเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะ อันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. ใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาและจัดทําบันทึกหลังสอนในทุก
รายวิชาทุกครั้งที่เขาสอน สงแผนกวิชา และรวบรวมสงฝายวิชาการตามลําดับ
3. สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนนําผลจากการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงมาใชในการพัฒนา
ปรับปรุงและสงเสริมการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ไดแก
3.1 เปดรายวิชาหลักสูตร ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 ในภาคเรียน เพื่อใหนักเรียนจบ
การศึกษาตามหลักสูตร
3.2 ใหมีการเปดรายวิชาเพิ่มเติมในการจัดการเรียนภาคฤดูรอน เพื่อนักเรียนนักศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตร
3.3 จัดใหครูมีความรูความสามารถเฉพาะทางเขาสอนเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพใหผูเรียน
3.4 จัดทําโครงการ Pre V-net และติดตามวัดผลและประเมินผลกอนเขาทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
3.5 จัดทําโครงการฝกอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษา
3.6 สงเสริมใหครูพัฒนาหลักสูตรเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
4. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยแผนกวิชา จัดประชุมภายในแผนกวิชา เพื่อแกไขปญหา
หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป
5. สงเสริมใหครูทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน โดยนําปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ทั้งดาน
วิชาการและจิตพิสัย คุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
5.1 สงเสริม กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน

5.2 จัดทําโครงการจัดประกวดโครงการวิชาชีพ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของนักเรียน
นักศึกษา และครูวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ประจําปการศึกษา 2559
ขอมูลครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาและบันทึกหลังสอน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
แผนกวิชา
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโลจิสติกส
โรงแรมและทองเที่ยว
สามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด
รอยละตอภาคเรียน
รอยละเฉลี่ย

จน.
ครูผูสอน

10
8
6
10
2
2
5
19
62

จน.ครู จน.ครูจัดทํา
จัดทําแผน บันทึกหลัง
ทุกรายวิชา
สอน

10
8
6
10
2
2
5
19
62
100

จน.
ครูผูสอน

10
8
6
10
2
2
5
19
62

9
8
6
10
2
2
6
19
62

96.78

จน.ครู
จน.ครูจัดทํา
จัดทําแผน บันทึกหลัง
ทุกรายวิชา
สอน

9
8
6
10
2
2
6
15
58
93.55

9
8
6
10
2
2
6
15
58

ขอมูลครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
แผนกวิชา
จน.ครูจัดทําวิจัย
จน.ครูจัดทําวิจัย
จน.ครูผูสอน
จน.ครูผูสอน
ในชั้นเรียน
ในชั้นเรียน
การบัญชี
10
10
9
9
การตลาด
8
8
8
8
การเลขานุการ
6
6
6
6
คอมพิวเตอรธุรกิจ
10
10
10
10
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
2
2
2
การจัดการโลจิสติกส
2
2
2
2
โรงแรมและทองเที่ยว
5
5
6
6
สามัญสัมพันธ
19
15
19
15
รวมทั้งหมด
62
58
62
58
หมายเหตุ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ไมรวมครูตางชาติ จํานวน 4 คน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
เกณฑทีได
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
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จุดเดน วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ 1
จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการเรียนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป
ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ 1-4 ไมเกิน 3 ป
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดการศึกษา ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี โดยไดพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการตางๆทั้งในจังหวัด และตางจังหวัด เชน บริษัทพิษณุโลก
บิ๊กซี จํากัด บริษัทสยามแม็คโครจํากัดพิษณุโลก บริษัทโฮมโปรดักสเซ็นเตอร (โฮมโปร) พิษณุโลกจํากัด
บริษัทยัมเรสเทอรองสอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก และได
รวมมือจัดการศึกษากับหนวยงานภาครัฐ โดยขยายโอกาศทางการศึกษาใหแกผูตองขัง ทัณฑสถานหญิง
จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนรวมมือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ (แกนมัธยม) ใหกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วิทยาลัยฯ สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอน/แผนกวิชา ไดสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชา หรือนําขอเสนอแนะจากสถานประกอบการมาพัฒนาปรับปรุง/เพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาใหสอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนแตละสาขาวิชา ใหมีความรูและ
ทักษะวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. โดยความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อสรางผูทําบัญชีสหกรณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก แผนกวิชาการบัญชี ไดดําเนิน
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา สาขาวิชาการบัญชี รวมกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6
และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก พัฒนารายวิชาใหมเพิ่มในหลักสูตรทั้ง ระดับ ปวช. และ ปวส.
ในกลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 4 รายวิชา และไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดังนี้
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการ
บัญชี หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 2 รายวิชา

(1) 2201-2110 การบัญชีสหกรณ 2-2-3
(2) 2201-2111 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสําหรับสหกรณ 2-2-3
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 2 รายวิชา
(1) 3201-2120 ระบบบัญชีสหกรณ 2-2-3
(2) 3201-2121 โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร 2-2-3
4. วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ โดยดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร (FAS) ใหคณะ
ครูแผนกวิชาการบัญชี และนักเรียนนักศึกษา จํานวน 30 ชั่วโมง โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณที่ 6 และไดจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่พัฒนาทั้ง 4 รายวิชา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 และไดรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน (โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร) และหนังสือ
ประกอบการเรียนการสอนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6
5. จัดใหมีการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการทําบัญชีสหกรณ ที่สหกรณการเกษตรนิคมฯ
บางระกําจํากัด และประเมินนักเรียนนักศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก
เพื่อรับหนังสือรับรองการเปนผูทําบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยมีผูเรียนและผูผานการประเมิน ระดับ
ปวช. จํานวน 33 คน และระดับ ปวส. จํานวน 39 คน
6. วิทยาลัยฯ มีรายวิชาที่ไดพัฒนาโดยเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชา และพัฒนารายวิชาใหม ดังนี้
ปการศึกษา 2559
- พัฒนารายวิชาใหม สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี 4 รายวิชา
- เพิ่มเติมเนื้อหารายวิชา สาขาวิชา/สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 รายวิชา
ปการศึกษา 2557 (ไมเกิน 3 ป)
- พัฒนารายวิชาใหม 9 รายวิชา (1) สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี 1 รายวิชา
(2) สาขาวิชา/สาขางานการตลาด 2 รายวิชา
(3) สาขาวิชา/สาขางานคอมพิวเตอรฯ 2 รายวิชา
(4) สาขาวิชา/สาขางานโลจิสติกส/ 2 รายวิชา
สาขางานการจัดการพื้นที่คลังสินคา
(5) สาขาวิชา/สาขางานการโรงแรม 2 รายวิชา
7. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะให
สอดคลองกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพโดยวิทยากร และงบประมาณจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความ
ตองการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
2 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ตามขอ 1 จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
4 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
5 สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ14 ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
เกณฑทีได
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2,3 และ 4

มี/ไมมี
มี
มี
มี
มี
ไมครบทุก
สาขางาน
คาคะแนน
4

จุดที่ควรพัฒนา ควรสนับสนุน สงเสริมกํากับใหมีการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชารวมกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของและตรวจสอบ ติดตามประเมินผล นําผลไปปรับปรุงแกไข รายวิชา
หรือกลุมวิชาที่พัฒนาแลวใหครบทุกสาขางาน
ตัวบงชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัด
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. หลากหลายสาขาวิชา ไดแก ระดับ
ปวช. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ระดับ ปวส. สาขาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกและ
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
2. ประสานงานกับสถานประกอบการในการรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 25 แหง

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ แสดงจํานวนผูเรียนปกติ และทวิภาคี ปการศึกษา 2559
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
รวมผูเรียน คิดเปน
สาขาวิชา
รวม
ทวิภาคี รอยละ
ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ
การบัญชี
181
- 131 11
- 323
11
3.41
การตลาด
89
43
- 132
0
การเลขานุการ
72
27
99
0
คอมพิวเตอร
302
- 119 - 421
0
ธุรกิจคาปลีก
92
- 174
174
100
การโรงแรม
86
17 82
5 149
46
30.87
การทองเที่ยว
21
41
21
0
โลจิสติกส
52
52
0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9
9
0
รวม
751 92 398 134 0
5 1,38 231
16.74
0
รวมนักเรียนปกติ
1,149
รวมนักเรียนทวิภาคี
231
รวมทั้งสิ้น
1,380
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาตามระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รอยละ 16.74
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศ การฝกอาชีพนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ ประจําภาค
การศึกษา ทั้ง 2 ภาค
2. คณะกรรมการนิเทศการฝกอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีการรายงานผลการนิเทศ

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ครูที่เปนคณะกรรมการนิเทศการฝกอาชีพนักเรียน นักศึกษาไปนิเทศผูเรียน มากกวา 1 ครั้งตอ 1 แหง
สรุปสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
จํานวนสถาน จํานวนครู
แผนกวิชา
จํานวน นร.นศ.
จํานวนการนิเทศ
ประกอบการ
นิเทศ
การบัญชี
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
33
18
1
แหง
การเลขานุการ
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
18
8
1
แหง
คอมพิวเตอรธุรกิจ
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
61
33
1
แหง
การโรงแรม
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
9
3
1
แหง
การโรงแรมและบริการ
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
17
6
1
แหง
รวม
138
68
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
แผนกวิชา
การบัญชี
การตลาด
การจัดการสํานักงาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส
รวม

จํานวน นร.นศ.

จํานวนสถาน
ประกอบการ

จํานวนครู
นิเทศ

44

15

1

9

5

1

8

4

1

43

15

1

21

8

1

125

47

จํานวนการนิเทศ
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
แหง
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
แหง
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
แหง
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
แหง
มากกวา 1 ครั้งตอ 1
แหง

สรุปสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาฝกอาชีพระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
จํานวนสถาน จํานวนครู
จํานวนการนิเทศ
แผนกวิชา
จํานวน นร.นศ.
ประกอบการ
นิเทศ
ธุรกิจคาปลีก
มากกวา 3 ครั้งตอ 1
6
4
1
แหง
การจัดการธุรกิจคาปลีก
มากกวา 3 ครั้งตอ 1
26
7
1
แหง
การบัญชี
มากกวา 3 ครั้งตอ 1
3
1
1
แหง
การโรงแรมและบริการ
มากกวา 3 ครั้งตอ 1
19
5
1
แหง
รวม
54
17
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
จํานวนสถาน จํานวนครู
แผนกวิชา
จํานวน นร.นศ.
จํานวนการนิเทศ
ประกอบการ
นิเทศ
ธุรกิจคาปลีก
มากกวา 3 ครั้งตอ 1
19
9
1
แหง
การจัดการธุรกิจคาปลีก
มากกวา 3 ครั้งตอ 1
26
7
1
แหง
การบัญชี
มากกวา 3 ครั้งตอ 1
7
2
1
แหง
การโรงแรมและบริการ
มากกวา 3 ครั้งตอ 1
20
7
1
แหง
รวม
72
25
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
นําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขา
งานที่เรียน

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผูเรียนทุกคนกอนจบการศึกษาตามหลักสูตร ทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขา
งานที่เรียนโดยผลงานที่เกิดขึ้นนําไปใชประโยชนได รอยละ 100 ดังนี้
ขอมูลการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียน ระดับ ปวช. ปการศึกษา 2559
ผลงาน
รอยละของ
จน.ผูเรียน ผลงานโครงการ
โครงการที่ ผลงานที่
จน.
ที่
สาขางาน
ที่ทํา
สอดคลองกับ
นําไปใช
นําไปใช
ผูเรียน
โครงการ สาขางานที่เรียน
ประโยชนได ประโยชนได
1 การบัญชี
32
32
11
11
100
2 ธุรกิจคาปลีก
15
15
6
6
100
3 เลขานุการ
18
18
9
9
100
4 คอมพิวเตอรธุรกิจ
60
60
30
30
100
5 โรงแรม
9
9
4
4
100
รวม
134
134
60
60
100
ขอมูลการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียน ระดับ ปวส. ปการศึกษา 2559
ผลงาน
ผลงาน
รอยละของ
จน.ผูเรียน โครงการ
โครงการที่ ผลงานที่
จน.
สอดคลอง
ที่
สาขางาน
ที่ทํา
นําไปใช
นําไปใช
ผูเรียน
โครงการ กับสาขา
ประโยชนได ประโยชนได
งานที่เรียน
1 การบัญชี
46
46
25
25
100
2 ธุรกิจคาปลีก
23
23
10
10
100
3 การตลาด
8
8
4
4
100
4 สํานักงาน
8
8
4
4
100
5 คอมพิวเตอรธุรกิจ
42
42
21
21
100
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
2
2
2
100
7 โลจิสติกส
20
20
20
20
100
8 โรงแรม
36
36
16
16
100
รวม
185
185
102
102
100
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการ

ประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึกษาทุกคน เพื่อประมวลความรูที่ไดศึกษามา
ตลอดหลักสูตรของแตละสาขาวิชาทั้งหมดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2559
จํานวนนักเรียน
ผูที่สอบผาน
ผูที่สอบไมผาน
ระดับ/สาขาวิชา
ทั้งหมด ที่เขาสอบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ระดับ ปวช.3
การบัญชี 3/1
16
16
16
100
0
0
การบัญชี 3/2
17
17
17
100
0
0
การตลาด 3/1
9
6
6
66.67 3 33.33
ธุรกิจคาปลีก 3/1
9
8
8
88.89 1 11.11
การเลขานุการ 3/1
19
18
18 94.74 1
5.26
คอมพิวเตอรธุรกิจ 3/1
22
21
21 95.45 1
4.55
คอมพิวเตอรธุรกิจ 3/2
22
22
22
100
0
0
คอมพิวเตอรธุรกิจ 3/3
16
16
16
100
0
0
การโรงแรม 3/1
9
9
9
100
0
0
รวม
139
133
133 95.68 6
4.32
ระดับ ปวส.2
การบัญชี 2/1
24
24
24
100
0
0
การบัญชี 2/2
19
19
19
100
0
0
การบัญชี 2/3
3
3
3
100
0
0
การตลาด 2/1
9
9
9
100
0
0
ธุรกิจคาปลีก 2/1
14
14
14
100
0
0
ธุรกิจคาปลีก 2/2
5
5
5
100
0
0
ธุรกิจคาปลีก 2/3
6
6
6
100
0
0
การจัดการสํานักงาน 2/1
5
5
5
100
0
0
คอมพิวเตอรธุรกิจ 2/1
16
16
16
100
0
0
คอมพิวเตอรธุรกิจ 2/2
25
25
25
100
0
0
การจัดการโลจิสติกส 2/1
20
20
20
100
0
0
การโรงแรม 2/1
17
17
17
100
0
0
การโรงแรม 2/2
19
19
19
100
0
0
รวม
182
182
182
100
0
0
รวมทั้งสิ้น
321
315
315 98.13 6
1.87

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 98.13 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภาคนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สนับสนุนใหผูเรียนเขารวมแขงขันทักษะในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
2. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตรฯ –อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และระดับชาติ ปการศึกษา 2559
3. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเขารวมแขงขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับภาค ครั้งที่ 11
4. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเขารวมแขงขัน ฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับภาค
5. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเขารวมแขงขันการออกแบบเว็บไซต
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จํานวนผูเรียน
จํานวนรางวัลทีไดรับ
1,380 คน
99 รางวัล

คิดเปนรอยละ
7.17

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑที่ได
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ

คาคะแนน
4

จุดเดน ควรสงเสริม สนับสนุนใหเพิ่มการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใหครบทุกสาขางานเพื่อเพิ่ม
จํานวนผูเรียนใหมากขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดทําโครงการ 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง

2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมการหลอเทียนและแหเทียนจํานําพรรษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

3. โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมอิ่มอุน
สํานึกพระคุณแม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการเลือกตั้งนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พิษณุโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการพิธีวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาล
ที่ 9 และกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมดานรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อยางนอย 1
กิจกรรมจากทั้งหมด 5 กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดทําโครงการ 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการบึงพระสะอาดและสวยดวยมือเรา
2. โครงการปลูกตนไม “บึงพระสีเขียว”
3. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
5. โครงการ “Big Cleaning Day”

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 กิจกรรมจากทั้งหมด 5
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน

ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5
กิจกรรม และกํากับดูแลผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดทําโครงการ 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพิธีไหวครู และรับขวัญสมาชิกใหม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมรักนอง
ประคองพี่ ปการศึกษา 2559

กิจกรรม

2. โครงการรักษภาษาไทย
3. โครงการ Valentine’s Day
4. โครงการสงเสริมสุขภาพ การแขงขันกีฬาสีภายใน “บึงพระเกมส 59”
5. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ อยางนอย 1 กิจกรรมจากทั้งหมด 5
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน

ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1
กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดทําโครงการ 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําปงบประมาณ 2559
3. โครงการบึงพระรวมใจ สรางสรรควัยใส รวมตานภัยยาเสพติด
4. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. โครงการสงเสริมคนดี
6. โครงการรักแผนกรวมใจ สรางวินัย
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยาง
นอย 1 กิจกรรม จากทั้งหมด 6 กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมใน
การบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียน
แตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม จํานวน 53 กิจกรรม เชน การจัดทําโครงการบริการ
วิชาการวิชาชีพใหแกนักเรียน โรงเรียนสะพานที่ 3 โครงการบริการวิชาชีพในงานแผนดินสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชพิษณุโลก ป 2560 หรือกิจกรรมที่ทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไดแก โครงการทําดีเพื่อพอ เปน
ตน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ผูเรียนใชความรู ความสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทํา
ประโยชนตอชุมชน สังคม อยางนอย 1 กิจกรรมจากทั้งหมด 53 กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑที่ได
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
5

จุดเดน วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยูในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา
ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษารวมกันระหวางครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป
3. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
หัวขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2
สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3
สถานศึกษาจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4
สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
5
สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
เกณฑได
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1,2,3,4 และ 5

มี/ไมมี
มี

มี
มี
มี
มี

คาคะแนน
5

จุดเดน วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบรอยละกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดทําการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มาตรฐาน

ตัวบงชี้

1

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

2

3

4

ดีมาก

ผลการประเมินตามเกณฑ
ดี

ตอง
พอใช
ปรับปรุง

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแตรอยละ
80 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
รอยละ
= 10x100 = 76.92
13
คาคะแนน
= รอยละจากประเด็นการประเมิน x 5
80
= 76.92x5
80
= 4.80
ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
เกณฑได
คาคะแนน
ดีมาก
คาคะแนน 4.80
5
จุดเดน วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดีมาก

5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอระดับคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงาน
ตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานสถานที่ ดานครุภัณฑ
และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
5.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จํานวน 11 ตัวบงชี้
5.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี” จํานวน 3 ตัวบงชี้
5.1.3 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน - ตัวบงชี้
5.1.4 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน - ตัวบงชี้
5.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้

ผลการประเมิน
คา
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
5
4

ดีมาก
ดี

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5
4
4
5

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5.2 สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเดน วิทยาลัยฯ ไดเนนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเปนเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม สงเสริมกํากับใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป มีการพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องโดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเนนการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ใหกับผูเรียน โดยจัดหาครูตางชาติมาสอนเสริมใหแกนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนใน
การเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน มีกิจกรรมโครงการที่หลากหลายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในอาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 1) เรงปฏิรูปในดานรอยละของผูสําเร็จการศึกษาใหเพิ่มขึ้น 2) สงเสริม
สนับสนุนคุณภาพในการพัฒนารายวิชาใหครอบคลุมทุกสาขางาน และ 3) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ใหครบทุกสาขางาน
5.2.3 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 1) ควรมีการวิจัยหาสาเหตุที่ผูเรียน
สําเร็จการศึกษานอยกวาแรกเขามาจากสาเหตุใดบาง และรวมกันหาวิธีแกไข 2) วางแผนการรับนักศึกษาทวิ
ภาคีใหเพิ่มขึ้นและหลากหลายครอบคลุมทุกสาขางาน 3) จัดทําโครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาใหครบ
ทุกสาขางาน
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต วิทยาลัยพณิชยการ
บึงพระพิษณุโลก ไดจัดทําโครงการหลาย โครงการ โดยในแตละโครงการใหความสําคัญกับครู และ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยมุงเนน ผลผลิตจากการจัดการอาชีวศึกษา จะตองมีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองมาจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม ครูผูสอนจึง
เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ตองมีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร เปนผูมี คุณธรรม มี ความรู ทันตอ
เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางนอย 2 ภาษา รวมถึงการพัฒนา คุณภาพและสมรรถนะ
ของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาค อาเซียน โดยการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง และสนับสนุน
ทรัพยากร อาทิ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ อาคารเรียนที่ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอนอยางพอเพียง และมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการอยางกวางขวาง ใหเปนแหลง
เรียนรูทักษะและประสบการณจริง

