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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  หมวด 6  มาตรา 48   ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเพิ่มมาตรฐานที่ 4 การสร้าง Smart Young 
Businessman  ประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน  มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา         
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  

การจัดท ารายผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที ่1  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
        1) สถานศึกษามีผลประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  โดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
           ร้อยละ 94.53  
          มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   รอ้ยละ 96.09 
          มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ร้อยละ  97.50 
          มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ  90.00 
       2) สถานศึกษามีระดับคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ จ านวน 5 ด้าน  25 ประเด็นการประเมิน 
โดยรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนนร้อยละ 96.80  ดังนี้ 
          2.1) ระดับยอดเยี่ยม    จ านวน  17 ตัวบ่งชี้ 
          2.2) ระดับดีเลิศ         จ านวน    6 ตัวบ่งชี้ 
          2.3) ระดับดี              จ านวน    1 ตัวบ่งชี้ 
          2.4) ระดับปานกลาง    จ านวน    - ตัวบ่งชี้ 
          2.5) ระดับก าลังพัฒนา จ านวน   1 ตัวบ่งชี้ 
 

    1.2 จุดเด่น 

          1. สถานศึกษามีการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลายวิธี  เช่น โฮมรูมทุกเช้าหลังเข้าแถวเคารพ
ธงชาติการคัดกรองกลุุุมเสี่ยง การเยี่ยมบ้าน การจัดโครงการศิษย์-ลูก และอ่ืนๆ เป็นต้น 

          2. ผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ ปวส.2  ร้อยละ 70.03  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

          3. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง ส่งผลให้การประเมินศูนย็บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ระดับชาติ 5 ดาว 
         4. ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ จ านวน  1  เรื่อง 
         5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ จ านวน 3 รายการ  
         6. ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก ร้อยละ 98.20 

         7. ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ 84.20 ของผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ   
         8. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ร้อยละ 83.40  
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
        9. สถานศึกษาจัดบริการชุมชนและจิตอาสาอย่างต่อเนื่องก่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและจิตบริการแก่นักเรียนนักศึกษา 
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      10. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คือ รายวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
      11. สถานศึกษามีการก าหนดองค์ประกอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน และมีนโยบายให้
ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 

      12. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามนโยบายทั้งของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ จังหวัดพิษณุโลก 

      13. สถานศึกษาเพ่ิมมาตรฐานศึกษาด้านการสร้าง Smart Young Businessman ซึ่งท าให้เกิดความชัดเจน
ในการก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการสถานศึกษา   
  
    1.3  จุดที่ควรพัฒนำ 
          1. เพ่ิมปริมาณผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
          2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนผ่านการประเมินกิจกรรม 

          3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 

    1.4  แนวทำงกำรพัฒนำ 
          1. พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียน 

          2. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะด้านความมีวินัยของนักเรียนนักศึกษา 
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

         3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 

    1)  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

    2)  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการ 
    3)  เชิญชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    4)  ร่วมกิจกรรมกับชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 

   1)  การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคึ 
   2)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาขีวศึกษา  (V-NET) 
   3)  การบริการฃุมชน 

   4)  การพัฒนาสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   5)  การส่งเสริมผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย ระดับชาติ 
   6)  การส่งเสริมผู้เรียนด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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  4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) ได้แก่ 

    โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและการด าเนินธุรกิจในสถานศึกษา 
4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

            ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญมากในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  ด้วย
การสร้างฐานผู้ประกอบการ SME หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน  นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขดี
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภา และมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ก้าวหน้า มีงานท า และมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษามีศักยภาพ มีโอกาสหรือเพ่ิมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการหรือมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ
ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
            วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาเพ่ือเป็นการ
ติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ  โดยเรียนรู้การสร้าง
และด าเนินธุรกิจในสถานศึกษา มีองค์ความรู้ มีทักษะ มีจิตส านึกในเชิงธุรกิจ มีความสามารถด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ  ซึ่งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รองรับการ
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0   จงึมีแนวคิดในการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ
หรือสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน จึงได้มีการจัดท า“โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจ
ใหม ่       ในสถานศึกษา” เพ่ือเป็นแนวทางและสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ทักษะในการ
ประกอบธุรกิจ    
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นก าลังส าคัญของสังคมและประเทศชาติ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

4.2 วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งและการด าเนินธุรกิจในสถานศึกษา 
            2. เพ่ือสร้างประสบการณ์ด้านการด าเนินธุรกิจให้นักเรียนนักศึกษา 
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ำมี) 
  
4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 

     1)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
     2)  ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ 
     3)  วางแผนการด าเนินโครงการ 
     4)  ด าเนินการตามแผนงาน 

     5)  ประเมินผลการด าเนินการ 
     6)  จัดท าข้อเสนอแนะเป็นแนวนโยบายของสถานศึกษา 
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 4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 

     1) นักเรียนนักศึกษาด าเนินธุรกิจ จ านวน  14 ธุรกิจ 

     2) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับชาติ 5 ดาว 
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 

     1) นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
     2) นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพอิสระ 

     3) นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 

     4) ลดปัญหาการว่างงาน 
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ส่วนที ่2  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
2.1    ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
    ที่อยู่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 60 ถนนวังจันทน์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

    โทรศัพท์ 055-258570 โทรสำร 055-251346  E-mail plvcinfo@gmail.com Website www.plvc.ac.th 

    ประวัติสถำนศึกษำ 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2481 ณ บริเวณโรงเรียน
จ่าการบุญ   ถนนจ่าการบุญ   เดิมชื่อโรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า   เปิดสอนแผนกวิชาเย็บเสื้อผ้า และ ย้ายมาตั้ง       
ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 60  ถนนวังจันทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเย็บ
เสื้อผ้าและการช่างสตรีพิษณุโลก เปิดสอน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า และแผนกวิชาการช่างสตรี
และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีพิษณุโลก      
เปิดท าการสอนระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ.  2518      -  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

พ.ศ.  2519      -  กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งให้รวมโรงเรียนอาชีวศึกษาพิษณุโลกโรงเรียนการช่างพิษณุโลก 

                       และวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเข้าด้วยกันและยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

                       มี 3 วิทยาเขต 

•   วิทยาเทคนิคพิษณุโลก  เป็น วิทยาเขต 1 

•   โรงเรียนการช่างพิษณุโลก         เป็น        วิทยาเขต 2 

•   โรงเรียนอาชีวศึกษาพิษณุโลก     เป็น        วิทยาเขต 3 

พ.ศ.  2520      -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาพณิชยการ 

                       ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารปฎิบัติการวิชาชีพคหกรรมทั่วไป 

                       เป็นอาคารคอนกรีตเหล็ก 1 ชั้น งบประมาณ 1,000,000 บาท 

พ.ศ.  2521      -  กระทรวงศึกษาธิการ มีค าสั่งให้แยกเป็น 2  วิทยาเขต 

• วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (บึงพระ)            เป็น        วิทยาเขต 1 

• โรงเรียนอาชีวศึกษาพิษณุโลก                 เป็น        วิทยาเขต 2 

พ.ศ. 2522        -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ 
                      มี 2 แผนกวิชา 

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

พ.ศ. 2523        -  กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาเขตในวิทยาลัยต่างๆ และจัดตั้งวิทยาลัยฯใหม่          
                         และเปลี่ยนชื่อใหม่ 

• วิทยาเขต 1 จัดตั้งเป็นวิทยาลัยพิษณุโลก 

• วิทยาเขต 2 จัดตั้งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
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พ.ศ. 2524       -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
                       กว้าง 10 เมตรยาว 63 เมตร 1 หลังงบประมาณ 5,000,000 บาท 

พ.ศ. 2525       -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
                      สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. 2527       -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
                       สาขาวิชาการเลขานุการ 

                   -   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้นกว้าง 9 เมตรยาว 63 เมตร  
                       งบประมาณ 4,385,000 บาท 

พ.ศ. 2531       -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง งบประมาณ 4,155,000 บาท 

พ.ศ. 2534       -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
                        สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2537       -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
                        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ. 2538        -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผลิตผลพ้ืนที่ใช้สอย 576 ตารางเมตรจ านวน 1 หลัง    
                         งบประมาณ 3,456,000 บาท 

พ.ศ. 2539–2541-  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม 1 หลัง (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)  
                        งบประมาณ ๑๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. 2540        -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส าหรับผู้จบการศึกษาชั้น 

                        มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือต่างสาขาวิชาประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี  
                        สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ. 2542       -   เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
                        สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

พ.ศ. 2546       -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยี 
                       สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2548       -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ 1 หลัง งบประมาณ 4,000,000  บาท 

พ.ศ. 2549       -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา 

                       คอมพิวเตอร์กราฟิก  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 

                   -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

                       การท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ระบบทวิภาคี)สาขางานบริการอาหาร 

                       และเครื่องดื่ม 

พ.ศ. 2551       -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   
             สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน 

             คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เน้นโปรแกรมม่ิง)  
                   -   เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
                       สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี) สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป 
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พ.ศ. 2553       -   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น พร้อมลิฟท์ 
                       พ้ืนที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  25,900,000 บาท 

                   -   เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม 

                       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานมัลติมีเดีย 

                   -   เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
                       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

พ.ศ. 2555       -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและ 

                       เครื่องแต่งกาย สาขางานออกแบบเสื้อผ้า 

                    -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชา เทคโนโลยี 
                       การออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขางานออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม  
                       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขางานมัลติมีเดีย 

พ.ศ. 2556       -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                   -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการประกอบอาหาร (MEP) 
                   -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) 
                   -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการโรงแรมและ 

                       บริการ (MEP) 
                   -  เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

                   -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ 1 หลัง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  งบประมาณ 

                       ที่ได้รับจัดสรร 9,000,000 บาท 

                   -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 1 หลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
                      งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3,000,000 บาท 

         -  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องประชุม 514 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบประมาณท่ีได้รับ      
             จัดสรร 1,200,000 บาท 

พ.ศ. 2557       -  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 
พ.ศ. 2558       -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  
                       สาขาวิชา เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การบริหารงานคหกรรมศาสตร์  
                       อาหารและโภชนาการ การบัญชี การเลขานุการ การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  
                       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศิลปกรรม และ การโรงแรม 

                   -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  สาขาวิชา 

                       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาการบัญชี  ศูนย์การเรียนวัดโบสถ์ 
พ.ศ. 2559       -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (ทวิศึกษา)  สาขาวิชา 

                       การตลาด กับ โรงเรียนผดุงราษฎร์ และ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   
                    -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (ทวิศกึษา)  
                       สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กับ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม และ โรงเรียนผดุงราษฏร์ 
พ.ศ. 2560       -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (ทวิศึกษา) 
                       สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ กับ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 
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    กำรจัดกำรศึกษำ 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดการศึกษา  3 ระดับ คือ   
           1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือ
เทียบเท่า แบ่งเป็น  4  ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม 
และประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
           2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รับผูจ้บการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าแบ่งเป็น  5 ประเภท คือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

           3. ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(สายปฏิบัติการ) รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) 
    สภำพชุมชน 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งบริเวณด้านหน้าเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่
ออกก าลังของประชาชน  ตลอดจน มีสถานที่ราชการที่ใกล้เคียง   คือ  ส านักงานสรรพากรเขต 6  ศาลจังหวัด
พิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นอกจากนี้  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรวิหาร และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
                - ทิศเหนือ         ติดกับ      ศาลจังหวัดพิษณุโลก 

               - ทิศใต้             ติดกับ      มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก 

               - ทิศตะวันออก     ติดกับ      ถนนวังจันทน์   แม่น้ าน่าน 

               - ทิศตะวันตก       ติดกับ      ถนนพระร่วง   และคูเมือง 

    สภำพเศรษฐกิจ 

       ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  โดยเฉพาะพืชไร่ ได้แก่  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  และ 

ถั่วเหลือง  ส่วนการท านามีทั้งนาปีและนาปรัง โดยจtท าในลักษณะนาด า นาหว่าน นาหว่านตม ข้าวไร่       
      สภำพสังคม 

       - การศึกษา มีสถาบัน/สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 526 แห่ง  
           - การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลของเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
สถานีอนามัย และคลินิก  
           - สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และการคมนาคม ทางรถยนต์ รถไฟ ทางน้ า และทางอากาศ 
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2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3  ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 684 82 0 766 

ปวช.2 539 48 0 587 

ปวช.3 521 36 0 557 

รวม ปวช. 1744 166 0 1,910 
  

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 713 70 783 

ปวส.2 620 37 657 

รวม ปวส. 1,333 107 1,440 

   
      ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 748 431 57.62 

ปวส.2 782 563 71.99 

รวม 1,530 994 64.97 

   
      ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 888 480 54.05 

ปวส.2 781 547 70.04 

รวม 1,669 1,027 61.53 
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  ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท ทั้งหมด(คน) มีใบประกอบวิชำชีพ(คน) สอนตรงสำขำ(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ 
ผู้ที่ได้รับการรับรอง 63 63 0 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 4 4 0 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 28 28 0 

เจ้าหน้าที่ 31 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 15 - - 

รวม ครู 95 95 0 

รวมทั้งสิ้น 146 95 0 

   
        ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 5 5 10 

ศิลปกรรม 1 1 2 

คหกรรม 3 3 6 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 1 1 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 10 11 21 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 8 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอ่ืน ๆ 14 

รวมทั้งสิ้น 27 

  
  ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 40,219,043.42 

งบด าเนินงาน 13,235,658.87 

งบลงทุน 23,783,370.00 

งบเงินอุดหนุน 10,332,028.87 

งบรายจ่ายอื่น 755,075.54 

รวมทั้งสิ้น 88,325,176.70 

  
2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
  ปรัชญำ 
  ทักษะน า คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีจิตบริการ 
  อัตลักษณ์ 
  เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 
  เอกลักษณ์ 
  บริการดี ฝึมือเด่น เน้นความประณีต 
  
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
  "ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน" 
  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก’2561                                                                13 

   พันธกิจ 
  พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ คหกรรม และ 
                    ศิลปกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน   

พันธกิจที่ 2 สร้างงานวิจัย นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีพ 
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เป้ำประสงค์ 
  1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐาน 
         ความเป็นไทย น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 
      2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน 
          การสอนตามมาตรฐาน 
      3.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานตอบสนองความถนัดและ 
          ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

4.  สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน 
    ใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5.  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
    ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
6.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7.  สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8.  สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
9.  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  ยุทธศำสตร์ 
  1. การสร้างก าลังคนนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands – on) 

2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research & Innovation) 
3. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) 
4. การบริหารจัดการภาคีเครือข่าย (Network Management) 

  กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ คหกรรม และ
ศิลปกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน  
      กลยุทธ์ 

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอนที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานก้าวสู่สตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียน 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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4. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอทันสมัย 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

      พันธกิจที่ 2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีพ 
      กลยุทธ์ 

1.    ส่งเสริมพัฒนาครูในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ที่เกิดจาการเรียนการสอนและ 
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

2.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสายงาน 
3.  สนับสนุนครูและผู้เรียนในการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และ 
    เผยแพร่สู่ชุมชน 
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา แก่บุคคลในชุมชน 
2. ฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระแก่บุคคลในชุมชน 
3. ยกระดับผู้ประกอบการในชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ 
1. ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
2. พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
   รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ชนะเลิศ ชาติ ธนาคารออมสิน 
ไม้เท้าค้ าคีบ รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
เครื่องท าขนมดอกจอก รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
Welcome Thai Refreshing Towel ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
ธัญพืชประคบร้อนด้วยไมโครเวฟ รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
เต้าหู้ปลานิลเสริมงาด า ออร์แกนิค รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
โจ๊กไข่ขาวเสริมเวย์โปรตีน กึ่งส าเร็จรูป ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
ซอสปรุงรสบาร์บีคิว จากน้ าสัปปะรด รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
White Egg Ready Meal รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
พานพุทธบูชาจากผ้าพื้นเมือง ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยเสียงผ่าน
แอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
Instant Thai Rice Sushi ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
Instant Egg White Congee with Whey 
Protein รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า OTOP 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

  
 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
โครงงานการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพ 
ไม้เท้าค้ าคีบ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

ผลิตภัณฑ์บะหมี่จิงจูฉ่าย ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

ชุดควบคุมระบบน้ าส าหรับการปลูกพืชไร้ดิน 
ขนาดครัวเรือน 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

Preserved Banana Blossom Sausage ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

Pounded Unripe rice Moon Cake  
with banana favor 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

Wonderful Basket รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

 
 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางประไพรสาร สุชาติธรรม  
ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางพัชรี ต่ายวัลย์  
ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายนริศ สุคันธวรัตน์  
ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายทีโม นีสเนอร์  
ครูผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายธวัตชัย วิมล  
ครูผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวนริศรา กลิ่นเจริญ  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางจันทร์เพ็ญ ภู่สมบัติขจร  
ครูผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางพรวิวาห์ กึกก้อง  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาพิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายพิสิฐ นิรโศก  
ครูผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางวรวรรณ นันทะชมภู  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางวิรภา พูลทวี  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวจิราพร จันทนินทร  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวธันยพร สุรินทร์ค า  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายจตุพร อ่อนพรม  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายธีรศักดิ์ บุตรทอง  
ครูผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวจิตราภรณ์ พัฒนาศิริ  
ครูผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

ว่าที่ร้อยตรี มานะ ศีลพร  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาพิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางพรรณกาญจน์ เศษสุวรรณ  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาพิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายสมเกียรติ ชวดนุข  
ครูผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวเบญจวรรณ เพชรสังหาร  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางชูศิริ วันทนีย์  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางใกล้รุ่ง มามี  
ครูผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางพิศมัย สุคนธ์นรรัตน์  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางมณีรัตน์ นุ่มนิ่ม  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางขนิษฐา ยอดทอง  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาพิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายธวัชชัย หาญจริง  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาพิษณุโลก รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์  
ครูผู้น านวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ชนะเลิศ ชาติ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ ากัด 

นางธนมญพฤทธิ์ สุขธนานิภาสิริ  
ครูผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

 
   รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย  
ผู้บริหารดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายมาโนช เตียวตระกูล  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางนิภาภรณ์ ชุมศรี  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางนิลวัลย์ ชุุุมชื่น  
ครูผู้ปฏิบัตงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

ว่าที่ร้อยตรี มานะ ศีลพร  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางวรรณพร ดีอินทร์  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวพวงมาลัย จันทรเสนา  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายบุญหลง ข าบางโพธิ์  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายสราวุฒิ งามศักดิ์  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพรทวี ท าว่อง  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวจิราพร จันทนินทร  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวรัตนา โชติช่วง  
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์  
คุรุสดุดี รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

 
 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอทิตยา สีรี และคณะ  
ไม้เท้าค้ าคีบ 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

นางสาวสุภารัตน์ จันต๊ะสา และคณะ  
เครื่องท าขนมดอกจอก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุ
ดลก 

นายอาทิตย์ เจียวรัมย์  
อุปกรณ์จับจีบขนมทองหยิบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

น.ส.เพชรรัตน์ สร้อยระหงษ์ และคณะ  
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไม้เท้า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นายสุกฤษฎิ์ ชมพักตร์  
Welcome Thai Refreshing Towel 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นายณัฐพล คลังช านาญ และคณะ  
ธัญพืชประคบร้อนด้วยไมโครเวฟ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวมณีกาญจน์ เลิศเสม และ คณะ  
เต้าหู้ปลานิลเสริมงาด า ออร์แกนิค 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวคัทลียา จาดยางโทน และ คณะ  
ข้าวซูชิปรุงรสจากข้าวไทยก่ึงส าเร็จรูป 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวยลดา ตรีเทวี และ คณะ  
โจ๊กไข่ขาวเสริมเวย์โปรตีน กึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นายกายกานต์ มุ่นกิจ และ คณะ  
ซอสปรุงรสบาร์บีคิว จากน้ าสัปปะรด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววัชร ีแสงอรุณ และ คณะ  
White Egg Ready Meal รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นายเอกรัตน์ สุภาพ และ คณะ  
พานพุทธบูชาจากผ้าพื้นเมือง ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวน้ าอ้อย เพชรสี และ คณะ  
ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวภานุมาศ งูทิพย์ และ  
นางสาวขวัญชนก มาอยู่  
Instant Thai Rice Sushi ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นายรัตนมงคล จิตทวี และ  
นายสเปนเช่อ ซิปปิท  
Instant Egg White Congee with Whey 
Protein รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นายเฉลิมพล มีนาค และ  
นางสาวสุทัตตา อ่ าจ าปา  
ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า OTOP รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก 

 
 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายชวนากร ค าอ่อน และ คณะ  
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ 
(STEM EDUC) ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิรประภา มีผึ้ง และ คณะ  
การแข่งขันทักษะการน าเสนอสินค้า  
The Marketing Challenge รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุทัตตา อ่ าจ าปา  
ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภูมิพลัง อนันทนาธร และ คณะ  
ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชัุ้น "อาชีวะ 
INTRO" รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายพงษ์พิพัฒน์ เสนตา และ คณะ  
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัญชิดา นาคแก้ว และ นางสาววริศ
เรศ หลากจิตต์  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวปรีญาภรณ์ แก้วดวงเล็ก และ 
นางสาวภมรรัตน์ ชูจันทร์  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวรัตตืกาล สีลา และ คณะ  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวอรทัย นามปาน  
ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทย อังกฤษ 
ด้วยคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

นางสาวเบญจวรรณ เตียวสุวรรณ  
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 
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ส่วนที ่3  
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 12 ประเด็น ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 
1.1 ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต           
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ         
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

 มำตรฐำนที่ 4 กำรสร้ำง Smart Young Businessman 
   สถานศึกษามีการสร้างผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ME3S ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
4.1 ด้ำนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร 
   สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนในสถานศึกษาให้ประกอบธุรกิจของ
ตนเอง หรือ พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
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4.2 ด้ำนกำรพัฒนำทักษะเทคโนโลยีทำงธุรกิจแก่ผู้เรียน 
   สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E – 
Commerce เพ่ือให้เรียนรู้ การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากต่อการ
ประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต 
4.3 ด้ำนพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ME3S 
   สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ คุณธรรม (M : Morality) ภาษาอังกฤษดี (E : 
English) บุคลิกภาพดี (S1 : Smart) ทักษะดี/ความรู้ดี (S2 : Skill) และขยันอดทน (S3 : Sedulous) 
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ส่วนที ่4  
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
4.1  มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 1) ด้ำนควำมรู้ 
  1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     สถานศึกษามีการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลายวิธี เช่น การโฮมรูมทุกเข้าหลังเข้า
แถวเคารพธงชาติ การคัดกรองกลุุุมเสี่ยง การเยี่ยมบ้าน การจัดโครงการศิษย์-ลูก และอ่ืนๆ เป็นต้น ส่งผลให้มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น ระดับ ปวช.3 จ านวน 480 คน  คิดเป็นร้อยละ 
54.05  ระดับ ปวส.2  จ านวน 547 คน    คิดเป็นร้อยละ 70.03  รวมจ านวน 1,027 คน คิดเป็นร้อยละ 61.53 
อยู่ระดับ ดี     
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
    สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและ            
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผูุประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย็บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ระดับชาติ       
5 ดาว 
  3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังนี้ 

  1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ในสถานศึกษา 
   2) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
ในระดับชาติ จ านวน 2  เรื่อง  
  4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     1) สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
     2) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ จ านวน 3 รายการ   
 5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
      ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก จ านวน 1,052 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.20  
  6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้  
      ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  จ านวน 992 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.20 ของผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ    
  7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน  994 คน ที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี  จ านวน 829 คน คิดเป็นร้อยละ 83.40  ของผู้ส าเร็จการศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก’2561                                                                26 

 2) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     สถานศึกษามีการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลายวิธี เช่น การโฮมรูมทุกเข้าหลังเข้า
แถวเคารพธงชาติ การคัดกรองกลุุุมเสี่ยง การเยี่ยมบ้าน การจัดโครงการศิษย์-ลูก และอ่ืนๆ เป็นต้น ส่งผลให้มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น ระดับ ปวช.3 จ านวน 480 คน  คิดเป็นร้อยละ 
54.05  ระดับ ปวส.2  จ านวน 547 คน    คิดเป็นร้อยละ 70.03  รวมจ านวน 1,027 คน คิดเป็นร้อยละ 61.53 
อยู่ระดับ ดี     
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
    สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและ            
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผูุประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย็บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ระดับชาติ       
5 ดาว 
  3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังนี้ 

  1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ในสถานศึกษา 
   2) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
ในระดับชาติ จ านวน 2  เรื่อง  
  4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      1) สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ 
สถานศึกษา 
      2) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ จ านวน 3 รายการ   
  5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
      ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก  
จ านวน 1,052 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20  
  6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้  
      ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  จ านวน 992 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.20 ของผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ    
  7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน  994 คน ที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี  จ านวน 829 คน คิดเป็นร้อยละ 83.40  ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
     สถานศึกษามีการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลายวิธี เช่น การโฮมรูมทุกเข้าหลังเข้า
แถวเคารพธงชาติ การคัดกรองกลุุุมเสี่ยง การเยี่ยมบ้าน การจัดโครงการศิษย์-ลูก และอ่ืนๆ เป็นต้น ส่งผลให้มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น ระดับ ปวช.3 จ านวน 480 คน  คิดเป็นร้อยละ 
54.05  ระดับ ปวส.2  จ านวน 547 คน    คิดเป็นร้อยละ 70.03  รวมจ านวน 1,027 คน คิดเป็นร้อยละ 61.53 
อยู่ระดับ ดี     
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
      สถานศึกษามีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับเหรียญเงิน ระดับภาค 
  3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
    สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและ            
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย็บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ระดับชาติ       
5 ดาว 
  4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังนี้ 

  1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ในสถานศึกษา 
   2) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
ในระดับชาติ จ านวน 1  เรื่อง  
  5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      1) สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ 
สถานศึกษา 
      2) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ จ านวน 3 รายการ   
  6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
      ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก  
จ านวน 1,052 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20  
  7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้  
      ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  จ านวน 992 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.20 ของผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ    
  8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน  994 คน ที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี  จ านวน 829 คน คิดเป็นร้อยละ 83.40  ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 9. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     1) บริการชุมชน 2 โครงการ  2) บริการวิชาการ 1 โครงการ  3) บริการวิชาชีพ  7 โครงการ   
4) จิตอาสา  2 โครงการ 
 4.1.2 จุดเด่น 
 1. สถานศึกษามีการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลายวิธี เช่น การโฮมรูมทุกเข้าหลังเข้าแถว
เคารพธงชาติ การคัดกรองกลุุุมเสี่ยง การเยี่ยมบ้าน การจัดโครงการศิษย์-ลูก และอ่ืนๆ เป็นต้น  
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ ปวส.2  ร้อยละ 70.03   
ระดับ ดีเลิศ 
 3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  สถานศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย็บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน     
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ระดับชาติ 5 ดาว 
 4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังนี้ 

1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ในสถานศึกษา 

2) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน 
ระดับชาติ จ านวน 2  เรื่อง  
 5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       1) สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
     2) ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ จ านวน 3 รายการ   
 6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
       ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก จ านวน 1,052 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.20  
 7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดังนี้  
       ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  จ านวน 992 คน คิดเป็นร้อยละ 84.20 
ของผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ    
 8. ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน  994 คน ที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  
1 ปี  จ านวน 829  คน คิดเป็นร้อยละ 83.40  ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 9. สถานศึกษาจัดบริการชุมชนและจิตอาสาอย่างต่อเนื่องก่อเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและจิตบริการแก่นักเรียนนักศึกษา 
 4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1.  ลดปํญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับ ปวช. 
 2.  ลดปริมาณนักเรียนนักศึกษาที่ตกกิจกรรม 
 3.  เพ่ิมปริมาณผู้ประกอบการทุกสาขาวิชา 
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 4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1. เพ่ิมมาตรฐานการในการดูแลนักเรียนระดับ ปวช. มากข้ึน 
         2. จัดท ารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะด้านความมีวินัยของนักเรียนนักศึกษา 
         3. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
         4. ก าหนดนโยบาย 1 สาขาวิชา 1 ธุรกิจ 
4.2  มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 1) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ด าเนินการ ดังนี้ 

 1) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง 
หลักสูตร 

2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ 
ปรับปรุงหลักสูตร 

3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน 
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

4) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา 
5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จาก 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
   2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติมสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน  21 สาขางาน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของสาขางานทั้งหมด  
   3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  มีดังนี ้
  1)  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ 
      2)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
      4)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด  
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

     5)  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย  

 4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน  ดังนี้  
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  ครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  95 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของครูทั้งหมด  ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน  90 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของครูทั้งหมด 

2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  1. การจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
      1) ครูมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน  ร้อยละ 100.00  
      2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน ร้อยละ 100.00  
      3) ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ร้อยละ 100.00  
    4) ครูใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  

ร้อยละ 100.00  
    5) ครูจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ  

92.63   
  สรุป ร้อยละเฉลี่ยของครูผู้สอนที่เป็นไปตามประเด็นที่ก าหนด 98.52 
  2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

1)  จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ 100.00  
2)  มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100.00  
3)  ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100.00  
4)  ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ร้อยละ 100.00  
5)  ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ ร้อยละ 100.00  

     สรุป ร้อยละเฉลี่ยของครูผู้สอนที่เป็นไปตามประเด็นที่ก าหนด 100.00  
 3. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ดังนี้ 
     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 29  ห้อง   
คิดเป็นร้อยละ 32.58 
 3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนี้ 

1) จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100.00 
2) ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 100.00 
3) น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ร้อยละ 100.00 
4) มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 92.63 
5) มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือ 

เผยแพร่  ร้อยละ 92.63 
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 2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4)  คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
5)  ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  3. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 
1)  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2)  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
3)  ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
4)  ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5)  ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
  4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 มีการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การในการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 

 1.2  มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ  
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 

 2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
      3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
      3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
      3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      4.1 มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
     4.2 ,uการวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      5.1 มีการส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      5.2 มีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      5.3 มีการสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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  5. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
         1)  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
          2)  สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ  จ านวน 4 แห่ง 
         3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 96.19 ของจ านวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
         4)  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น เงิน
ทุนการศึกษา 72 ทุน  วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  3  รายการ 
          5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ดังนี้ 
      1) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
และ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
      2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
     3) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 
     4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     5) สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  7. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1) สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่  
         1.1) ระบบส่งก าลัง  
         1.2) ระบบควบคุม  
         1.3) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
         1.4) สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
     2) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
     3) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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     4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
     5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
  8. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ดังนี้ 

     1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
อย่างต่อเนื่อง   

     2) สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนหรือผู้สนใจ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต และ ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 

     3) ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ  
     4)  สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ร้อยละ 86 
ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ  
     5) มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางจ านวน 8 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 72.90 
  9. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
     1)  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
     2)  มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและ ใช้ข้อมูล 
     3)  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
     4)  มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 10. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนี้ 
     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 29  ห้อง คิดเป็นร้อยละ 32.58 
 4) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 มีการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การในการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 

 1.2  มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ  
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 

 2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
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  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
      3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
      3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
      3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      4.1 มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
     4.2 ,uการวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      5.1 มีการส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      5.2 มีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      5.3 มีการสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
      1)  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศ 
      2)  สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ  จ านวน 4 แห่ง 
     3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 96.19 ของจ านวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
     4)  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น เงิน
ทุนการศึกษา 72 ทุน  วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  3  รายการ 
      5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
     2)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 
     3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
     4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
     5)  สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา          
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  4. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
     1) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
     2) มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และ ใช้ข้อมูล 
     3) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
     4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 5. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนี้ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 29 ห้อง    คิดเป็นร้อยละ 32.58 
     4.2.2  จุดเด่น 
              1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ มีการก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะด้านธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ รายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3204-2109 (E-Commerce System Development) 
 3. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการเชิญ
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแผนการจัดการเรียนรูปแบบต่างๆ  
        4. สถานศึกษามีการก าหนดองค์ประกอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน และมีนโยบายให้
ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 
              5. สถานศึกษาให้ความส าคัญและส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างจริงจัง 
        6. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามนโยบายทั้งของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ จังหวัดพิษณุโลก 
   7. สถานศึกษาบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคคลทั้งภายและภายนอกสถานศึกษา 
   8. สถานศึกษามีระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
             9. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาที่ต่อเนื่อง  
     4.2.3  จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. สรรหาบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ 
 2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดห้องเรียนรู้เฉพาะทางทุกสาขาวิชา 
     4.2.4  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 2. สร้างแรงจูงผู้เรียนระดับ ปวช.3 ศึกษาต่อระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี 
            3. จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. ส่งเสริมงบประมาณจัดท าห้องเรียนรู้เฉพาะทางทุกสาขาวิชา 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก’2561                                                                36 

4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ 
    1) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 
      1) จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100.00 
      2) ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 100.00 
      3) น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ 100.00 
      4) มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 92.63 
      5) มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่   
ร้อยละ 92.63 
  2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
      1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
      3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
      4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
      5) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 
      1) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
      2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
      3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
      4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
 4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
        1)  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศ 
         2)  สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ  จ านวน 4 แห่ง 
        3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 96.19 ของจ านวนสาขางาน 
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
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         4)  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น เงิน
ทุนการศึกษา 72 ทุน  วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  3  รายการ 
          5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
         1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
         2)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 
         3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
         4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จิตอาสา จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
         5)  สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา          
 2) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
              1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
    1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 
     2) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับชาติ จ านวน 1  เรื่อง  
 2. การจัดการเรียนการสอน 
     1) ครูมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน  ร้อยละ 100.00  
     2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน ร้อยละ 100.00  
    3) ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ร้อยละ 100.00  
     4) ครูใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ 100.00  
         5) ครูจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 92..63  
     สรุป ร้อยละเฉลี่ยของครูผู้สอนที่เป็นไปตามประเด็นที่ก าหนด 98.52 
     4.3.2  จุดเด่น 
 1. สถานศึกษาสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาหลากหลายรูปแบบ  
 2. สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 3. สถานศึกษาจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษาจด าเนินการบริการฃุมชนและจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 
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 5. สถานศึกษาเสริมสร้างผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
               อย่างเป็นรูปธรรม 
     4.3.3  จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. การจัดหาครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 80 ของสาขางาน) 
     4.3.4  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1. ก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกสาขางานจัดหาครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อย่างน้อย 2 คน-ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 
4.4  มำตรฐำนที่ 4  กำรสร้ำง Smart Young Businessman 
ค ำอธิบำย : 
    สถานศึกษามีการสร้างผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน  และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ME3S  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
    1. ด้านการสร้างผู้ประกอบการ 
       1)  มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับชาติ 5 ดาว 
       2) ผู้เรียนด าเนินธุรกิจ จ านวน  14 กลุ่มธุรกิจ 
    2. ด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน 
       1)  สถานศึกษาเปิดสอนรายวิชา  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
      2) ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 2.00 
ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ  85.47 ของผูุ่เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
   3. ด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ME3S 
       1)  สถานศึกษาผ่านการประเมินองค์การวิชาชีพ ระดับเหรียญทอง ระดับภาค แสดงว่าผู้เรียน                  
มีคุณธรรม (M : Morality)  บุคลิกภาพดี (S1 : Smart)  และขยันอดทน (S3 : Sedulous)            
       2)  ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 98.20  ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ร้อยละ 84.20  ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ และ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ         
แสดงว่าผู้เรียนมีทักษะดี/ความรู้ดี (S2 : Skill)   
2)  จุดเด่น 
 1)  การสร้างผู้ประกอบการใหม่มีศักยภาพ ระดับชาติ 
      2)  ผู้เรียนมีคุณธรรม (M : Morality) บุคลิกภาพดี (S1 : Smart)  และขยันอดทน (S3 : Sedulous)      
      3)  ผู้เรียนมีทักษะวิชาการและวิชาชีพ      
3)  จุดที่ควรพัฒนำ 
     1) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 2) เสริมทักษะภาษาอังกฤษดี (E : English) แก่ผู้เรียน   
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
    1) สร้างแรงจูงใจและเผยแพร่ผลงานผู้ประกอบการของสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ 
    2) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะแก่ผู้เรียน 
 
ตำรำงท่ี 4.1 สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได ้

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 96.05 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 96.25 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 96.25 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีุ่พึงประสงค์ 95.77 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ 97.50 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.00 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 90.00 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80.00 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 94.53 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที ่5  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

 
 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1  ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้ 
 5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตาราง
ที ่5.1 
ตำรำงท่ี 5.1 ผลกำรประเมินด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศกึษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนักXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 3 ดี 2 6 

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ดีเลิศ 2 8 

3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 4 ดีเลิศ 3 12 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 
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ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 239 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 95.60 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

  
 5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 5.2 
ตำรำงท่ี 5.2 ผลกำรประเมินด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมและ 
               จ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
อย่างเป็นระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ที่เนน้ผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50 
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ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

  
 5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3 
ตำรำงท่ี 5.3 ผลกำรประเมินด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวมและ 
               จ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนักXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภำพ 

1. ครูผู้สอน   10  
1.1 การจัดการเรียนการสอน 4 ดีเลิศ 5 20 

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

2.2 
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 95 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 95 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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 5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4 
ตำรำงท่ี 5.4 ผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 

(10) 

คะแนนที่ได้ 
จำกกำรประเมิน 

(ค่ำน้ ำหนักXค่ำคะแนน) คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
การสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 

10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50  

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

  
 5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตาราง
ที ่5.5 
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ตำรำงท่ี 5.5 ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยพื้นฐำนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

  
 5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6 
ตำรำงท่ี 5.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจ ำแนกเป็นรำยด้ำน 

ที ่ ด้ำนกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำร
ประเมิน 

แต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน
ของด้ำน X น้ ำหนักคะแนนของด้ำน) / 

คะแนนรวมของด้ำน 

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 239 (239 x 50) / 250 = 47.80 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 95 (95 x 20) / 100 = 19.00 

4 การมีส่วนร่วม 10 50 (50x 10) / 50 = 10.00 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 50 (50x 10) / 50 = 10.00 
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ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 484 96.80 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที ่6  
แผนพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
ประเด็นกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

1. เพ่ิมปริมาณผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.  
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนผ่านกิจกรรม  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
   เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียน  
2. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ 
   ด้านความมีวินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย- 
   อาชีวศึกษาพิษณุโลก  
3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ต 
   ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 


