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คำนำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ 
( ฉ บ ั บ ท ี ่  3 )  พ . ศ .  2 5 5 3   ห ม ว ด  6   ม า ต ร า  4 8   
ให ้หน ่วยงานต ้นส ั งก ัดและสถานศ ึกษาจ ัดให ้ม ี ระบบการประก ันค ุณภาพภายในสถานศ ึ กษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่
อ เ น ื ่ อ ง  แ ล ะ  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า  พ .ศ . 2 5 6 1   ข ้ อ  3 
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐา
นการศึกษาของสถานศึกษาให้เป ็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศ ึกษา             
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  
 ว ิทยาล ั ยอาช ี วศ ึ กษาพ ิษณ ุ โ ลก  จ ั ด ให ้ ม ี ร ะบบประก ันค ุณภาพภ ายในสถานศ ึ กษา 
ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเพิ่มมาตรฐานที่ 4 การสร้าง 
Smart Young Businessman ประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ 1) ดานการสร้างผู้ประกอบการ  2) 
ดานการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน และ 3) ดานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ME3S   นอกจากนี้ 
ได้มีการจ ัดทำแผนพัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของสถานศึกษาท ี ่ม ุ ่ งค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษา 
แ ล ะ ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ท ี ่ ก ำ ห น ด ไ ว ้    ต ล อ ด จ น 
จ ั ด ให ้ ม ี ก า รป ร ะ เ ม ิ น ผลและตร ว จสอบค ุณภ าพกา ร ศ ึ กษ าภ าย ในสถานศ ึ กษ า  ต ิ ด ต ามผล 
ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ใ ห ้ ม ี ค ุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า 
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประ
จำทุกปีการศึกษา  

การจัดทำรายผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  ครั้งนี้ 
ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู ้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องท ั ้ งภาคร ัฐและเอกชน จนสำเร ็จล ุล ่วงไปได ้ด ้วยดี   
จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
      งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

                              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
           พฤษภาคม 2563 
 
 

ก 
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คำช้ีแจง 
 
 รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
และมาตรฐานเพ่ิมเติมของสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ได้แก ่ 

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
4. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม  
7. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
                     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

           พฤษภาคม 2563 
 

ข 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
       
           การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองขอ
งสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
           1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  ที่ผ่านมา 
และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย สาระสำคัญ ดังนี้  
  1.1  ผลสัมฤทธิ์  ผลการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาในภาพรวมและรอบด้านอยู่ในระดับ 
คุณภาพยอดเยี่ยม (ร้อยละ  93.20) สรุปได้ดังนี้ 
   1.1.1  ผลผลิต (Output)  
         มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

1) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก รวมทั้งสิ้น  
    จำนวน 1,004  คน           

2) ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
                             (V-NET)  รวมทั้งสิ้น จำนวน 861  คน   
                                   3)  ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือ 
                 การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  118 คน ประสบความสำเร็จ 
                 สู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  43 คน   
    4)  ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 56  คน 
    5)  ผู้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งสิ้น จำนวน  918 คน 

                            6)  ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                 จำนวน 2,381 คน  
    7)  ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการ  
                 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
      รวมทั้งสิ้น จำนวน 966 คน 

         มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
1) ประเภทวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

จำนวน  5 ประเภทวิชา 
2) สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

หรือปรับปรุงรายวิชา 
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หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน  22 
สาขาวิชา 

 
3) แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100.00 

4) ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน          
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา          
ที่สอน จำนวน 80 คน 

5) ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน     
จำนวน 90 คน 

6) ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 80 คน 

7) ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้           
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 90 คน 

8) ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง             
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 90 คน 

9) ครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 

การจัดการเรียนรู้ จำนวน 90 คน 

10) ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน  90 คน 

11) ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและราย
วิชาเป็นปัจจุบัน จำนวน  90 คน 

12) ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศ           
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จำนวน  90 คน 

13) ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรี
ยน จำนวน  90 คน 

14) ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่
นๆ จำนวน  90 คน 

15) ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน  83 คน 

16) ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี                            
จำนวน 83 คน 

17) ครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้       
ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน  82 คน 

18) ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน 83 คน 

19) ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชี
พที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน  83 คน 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562                                                   หน้า 8 

20) ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรีย
นการสอน จำนวน 48 ห้อง  

21) มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ        
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

22) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มที่ได้รับ        
การพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100.00                 

23) มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน 
และระบบรักษาความปลอดภัย 
ซึ่งได้รับการบํารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

24) ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ร้อยละ 
100.00 

25) ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 520 Mbps และครอบคลุม 

พ้ืนที่ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ        
26) มีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 4 สาขางาน  

คิดเป็น ร้อยละ 18.18   ของสาขางานทั้งหมด 
27) ผู้เรียนที่ศกึษาในระบบทวิภาคี จำนวน 371 คน ร้อยละ 11.65 

         มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1) ครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 
2) มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน              

จำนวน 15 สาขางาน   
3) กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 18 กิจกรรม 
4)  ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่จัดทำ  
     จำนวน  14  ชิ้น 

         มาตรฐานที่ 4  การสร้าง Smart Young Businessman     
1) สาขาวิชาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ  จำนวน  9 สาขาวิชา 

2) สาขาวิชาที่ผู้เรียนดำเนินการประกอบการภายในและภายนอกสถ
านศึกษา จำนวน 9 สาขาวิชา 

3)  สาขางานที่เปิดสอนรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี          
ทางธุรกิจแก่ผู้เรียน จำนวน  22 สาขางาน 

4) ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ในรายวิชา 
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ รายวิชา 
ด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจ จำนวน 1,521  คน 
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5) ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ จำนวน  2,647 คน 

6) ผู้เรียนผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
จำนวน 200 คน 

7) ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
จำนวน  2,556  คน          

8) ประเภทรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันภายนอกสถานศึกษ
า จำนวน 5 ประเภท คือ ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  และอ่ืนๆ 

 1.1.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
          มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
             1) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
                       รวมทั้งสิ้น รอ้ยละ 98.33  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  2) ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
      (V-NET)  รวมทั้งสิ้น  ร้อยละ 83.10  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    3)  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

                                      อยู่ในระดับ 3 ดาว ระดับคุณภาพ ดี 
    4)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ระดับจังหวัด  
                                                      จำนวน 51  คน ระดับภาค  จำนวน 4 คน  ระดับชาติ 
                                                      จำนวน  1  คน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ    
    5)  ผู้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งสิ้น  ร้อยละ 60.43   
                              ระดับคุณภาพ ดี 
    6)  ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ  

         85.77  และมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพ            
      ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) โดยไดรับผลการประเมิน 
                              ในระดับเหรียญทอง  ระดับภาค  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

    7)  ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ 
                 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
                 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 87.02 ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับคุณภาพ 
                 ยอดเยี่ยม 
          มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

1) ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
พบว่า ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ใน ระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.44) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2) สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ร้อยละ 
100.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4) ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน             
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา             
ที่สอน ร้อยละ 88.88  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

5) ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100              
ระดบัคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

6) ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 100.00 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

7) ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
                                                     ร้อยละ 93.11 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

8) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง       
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 51.06 ระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

9) ผลการประเมินข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเท
ศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม       

10) ผลการประเมินข้อมูลการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงาน  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม       

11) ผลการประเมินข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม       

12) ผลการประเมินข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ   
                                                     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     

13) ผลการประเมินขอมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ          
การใช้งาน 
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม      

14) ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

          มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1) ผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2) ผลการประเมินข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
  การสอน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3) ผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
        ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 
 

4) รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
        งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  (ยกเว้นชมเชย)  ระดับจังหวัด 11 ชิ้น  
        และ ระดับภาค จำนวน  3 ชิ้น  ระดับคุณภาพ  ดี 

          มาตรฐานที่ 4  การสร้าง Smart Young Businessman     
1) สาขาวิชาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ  ร้อยละ 90.00     

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2) สาขาวิชาที่ผู้เรียนดำเนินการประกอบการภายในและภายนอกสถ
านศึกษา  ร้อยละ 90.00  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3) สาขางานที่เปิดสอนรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี          
ทางธุรกิจแก่ผู้เรียน ร้อยละ 100.00  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4) ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ในรายวิชา 
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ รายวิชา 
ด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจ  
ร้อยละ 86.51 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด  ระดับคุณภาพ         
ยอดเยี่ยม 

5) ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ ร้อยละ  83.18  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

6) ผู้เรียนผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 96.61 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

7) ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ   

80.32  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

8) ประเภทรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันภายนอกสถานศึกษ
า ร้อยละ 100.00 ของประเภทการประกวดแข่งขันท้ังหมด 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 1.1.3  ผลสะท้อน (Impact)  
          มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
    1)  สถานประกอบการ และหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมิน 
     มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน และมีความชื่นชมความสามารถ 
     ของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจน  
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                          คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร 
                    การอาชีวศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
    2)  ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันและสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับ 
         ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผล 
                    การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
         ระดับ ยอดเยี่ยม ติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา   
 
    3) ประชาชนให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาผู้เรียน 

      ให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ- 
                  อิสระโดยการสนับสนุนธุรกิจของผู้เรียน 
    4) บุคคลภายนอก และสถานศึกษาอ่ืนๆ ให้การยอมรับและชื่นชม 

      ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
                  การเป็นมืออาชีพในสาขาวิชานั้นๆ 

    5) องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
                  ยกย่องวิทยาลัยฯ ในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

    6) ชุมชน และผู้ปกครองให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ ในการ 
                                           ดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    7) สถานประกอบการ และหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของ 
                  ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ 
                    มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

1) ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ สถานประกอบการให้การยอมรับ 
และเชื่อม่ันวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ          
ได้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ความสามารถของผู้เรียน         
ได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

2) องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมั่น        
ในศักยภาพวิทยาลัยฯ ในการจัดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรได้ทันสมัยกับสภาพปัจจุบันและพัฒ
นาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถเหมาะสมกับระดับก
ารศึกษา 

3) ผู้บริหารให้การยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้       
ของครูและเห็นชอบในการนำไปสู่การปฏิบัติ 

4) ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและยอมรับ      
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นเป็นผู้เรียน       
เป็นสำคัญของครูผู้สอน  
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5) ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียน        
การสอนของสถานศึกษา นอกจากนี้ ครูยังได้รับการยกย่องและ        
เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่างๆ           
อย่างต่อเนื่อง 

6) ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เรียนให้การยอมรับต่อคุณภาพ         
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน 

7) ผู้ปกครอง ชุมชน และ 
องค์การภายนอกให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอนด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม 

8) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่
อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ระดับ ปานกลาง 

9) สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน     

10) ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก               
มีความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการ ระดับ มาก   

11) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

ระดับ มาก  
12) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ                      

ระดับ มาก   

13) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับ มาก 

14) ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการจัดการอาชีวศึกษาระ
บบทวิภาคี ระดับ มาก 

          มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1) ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก 

และชุมชน ตลอดจน 
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจและความร่วมมือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่เ
ป้าหมาย 

2) องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม         
ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

3) องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ        
ยกย่องวิทยาลัยฯ ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
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นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ  ยังมีนวัตกรรมที่นำไปใช้ในบริการชุมชน 
คือ อุปกรณ์ปอกเปือกสับปะรด และอ่ืนๆ 

4) ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
ให้การยอมรับและยกย่องวิทยาลัยฯ 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการจัดทำผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

                          มาตรฐานที่ 4  การสร้าง Smart Young Businessman     
1) ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอกชื่นชมวิทยาลัยฯ                

ในการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน        
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการหรือ           
การประกอบอาชีพอิสระ 

2) ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอกมีความชื่นชม ยอมรับ          
ยกย่อง และสนับสนุนกิจการของผู้เรียน นอกจากนี้ ธุรกิจ 
"บูม  ซาลาเปา" ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับชาติ 

3) สถานประกอบการและหน่วยงานให้ความชื่นชมวิทยาลัยฯ         
ในการจัดรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจ        
แก่ผู้เรียนได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

4) สถานประกอบการ 
และหน่วยงานยอมรับความสามารถของผู้เรียนด้านเทคโนโลยี
ทางธุรกิจ 

5) บุคคลภายนอกชื่นชมวิทยาลัยฯ 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

6) บุคคลภายนอกชื่นชมความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรีย
น 

7) ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานเชื่อมั่นวิทยาลัยฯ        
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

8) หน่วยงานภายนอก ชื่นชมวิทยาลัยฯ 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขั
นภายนอกสถานศึกษา 

 1.2  จุดเด่น  
 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
3) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
5) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 

 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
4) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ

นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5) การจัดการเรียนการสอน 
6) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
7) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
8) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึก

ษา 
9) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
10) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
11) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถา

นศึกษา 
12) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                    1)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

                    2)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 มาตรฐานที่ 4  การสร้าง Smart Young Businessman  
1) การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ 

2) การส่งเสริมการประกอบการภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3) การจัดรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน 

4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ รายวิชาด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจ   

5) ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6) ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้เรียน 

8) รางวัลจากการประกวดแข่งขันภายนอกสถานศึกษา    
1.3  จุดที่ควรพัฒนา  
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 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1) การเสริมสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ 

อาชีพอิสระให้กับผู้เรียน 
      2)  ผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

1) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน                    
ในชั้นเรียน 

2) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                    1)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

                    2)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ  
        งานวิจัย 

 มาตรฐานที่ 4  การสร้าง Smart Young Businessman     
  - ไม่มี 
 1.4  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                        1)  จัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
                             การประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชาชีพอย่างจริงและ 
                       ต่อเนื่อง 
     2)  พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนทั้งด้านพฤติกรรมและการเรียนร่วมกับ 
                                             ผู้ปกครองเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

1) พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต และ WiFi ให้มีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 
Mbps (เมกะบิทต่อวินาที) 

2) จัดทำห้องเรียนเฉพาะทางทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1) กำหนดให้ทุกสาขางานจัดหาครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 

2) พัฒนาความรู้ความสามารถของครูวิชาชีพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์          
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 มาตรฐานที่ 4  การสร้าง Smart Young Businessman     
  -  ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
     ทุกสาขาวิชา 
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           2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนร่วม ชุมชน และสถานประกอบการ  
โดยการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาอย ่างต ่อ เน ื ่ อง  ตลอดจนเผยแพร ่  ประชาส ัมพ ันธ ์ข ่ าวสาร 
ผลงานหลากหลายช่องทาง และ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้าอบรมวิชาชีพหลักสูตรต่างๆ 
ทีส่นใจจากแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยฯ และออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพนอกสถานที่ 
           3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดการศึกษาได้บรรลุเป้าประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา  โดยการจัดการศึกษาแบบ           
ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม จ า ก บ ุ ค ค ล ท ั ้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ส ถ า น ศ ึ ก ษ า 
จ ั ด ห ล ั ก ส ู ต ร ท ี ่ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างจริงจัง มีการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
แ ล ะ เ ป ิ ด ส า ข า ว ิ ช า ใ ห ม ่ ท ี ่ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  
ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีอาชีพ และมีรายได้  

           4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  คือ 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

               4.1  ความเป็นมาและความสำคัญ  

                      ปัจจุบันปัญหายาเสพติดทวีความซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทุกส่วนของสังคมยอมรับว่า 
ยาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข โดยภาครัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การใช้พลังแผ่นดิน  การร่วมมือ 
ของ องค์กรเพ่ือแก้ปัญหาและปลุกเร้าให้ทุกคนเกิดความตระหนักและร่วมมือแก้ไขปัญหา  
                     ดังนั ้น  เพื ่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู ้เกี ่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข  ชมรม TO BE 
NUMBER ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงภัยของยาเสพติด อบายมุข ที่จะมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติ ตลอดจน การดูแลช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ปัญหายาเสพติด อบายมุขต่าง ๆ 
ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่เหมาะสม  ซึ่งทำให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ         
ย า เ ส พ ต ิ ด แ ล ะ ไ ม ่ ป ร ะ พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต น ย ุ ่ ง เ ก ี ่ ย ว ใ ด ๆ 
และ เป ็ นการส ่ ง เ ส ร ิ มและพ ัฒนาศ ั กยภาพการดำ เน ิ น โ คร งการของชมรม  TO BE NUMBER 
ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                4.2  วัตถุประสงค์  

                      เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในโครงการ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด (โครงการ TO BE NUMBER ONE) ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ปลอดสารเสพติด อบายมุข 

               4.3  กรอบแนวคิด (ถ้ามี)  

               4.4  วิธีการดำเนินงาน  

                     1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และ ชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
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                     2)  วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก และชมรม TO BE NUMBER 
ONE  จัดทำรายละเอียดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด อบายมุข 

                     3)  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 

                     4)  ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. กิจกรรมรับสมาชิกใหม่ TO BE NUMBER ONE  
2. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน TO BE NUMBER ONE  
3. กิจกรรมดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด 

4. กิจกรรม X-Ray สารเสพติด 

5. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตระหนักในวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
6. กิจกรรมวันรณรงค์วันเอดส์โลกและกิจกรรมเต้นแอโรบิค  
7. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน   
8. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE รักษ์สิ่งแวดล้อม 

9. กิจกรรมมหกรรมรวมพลคน  TO BE NUMBER ONE 

10.  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ห่างไกลยาเสพติด     
11.  กิจกรรมสงกรานต์แบบไทย ห่างไกลยาเสพติด 

12.  กิจกรรมเถ้าแก่น้อย TO BE NUMBER ONE  

13.  กิจกรรมประกวด ชมรมTO BE NUMBER ONE 

14.  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE คัดกรองสารเสพติดในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

1. กิจกรรมให้ความรู้เท่า.....ทนัภัยยาเสพติด 

2. กิจกรรมพัฒนาจิต ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอน 

3. กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น  
4. กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  สู่ความเป็นหนึ่ง 

5. กิจกรรมอาสาพาน้องห่างไกลยาเสพติด 

6. กิจกรรมป้องกันท้องไม่พร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE  
7. กิจกรรมร่วมงานตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พ่อหลวง TO BE NUMBER ONE  
8. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สืบสานงานประเพณีไทย 

9. กิจกรรมวงดนตรี  ชมรมTO BE NUMBER ONEวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  

ต่อต้านยาเสพติด 

10.  กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุชุมชน 

11.  กิจกรรมการอบรมผู้นำชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                 12. กิจกรรมการขยายเครือข่ายจากชุมชนพ่ีสู่ชุมชนน้องสู่การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE ที่เข้มแข็ง 
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                     5)  จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

               4.5  ผลการดำเนินงาน  

                     1)  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
และอบายมุขทุกชนิด 

                     2)  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มากกว่าร้อยละ 80 
มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยยาเสพติด 

                     3)  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ปลอดสารเสพติด 

                     4)  วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลกได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานโครงก
าร TO NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ  

               4.6  ประโยชน์ที่ได้รับ  

                      1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเป็นเชื่อมั่นของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 

                      2)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกมีส่วนร่วมที่สำคัญในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข    
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ       
  
  
  
  
  

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
  
           ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้ 
2.1  ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 60 ถนนวังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

  โทรศัพท์ 055-258570  โทรสาร 055-251346 

  E-mail plvcinfo@gmail.com  Website www.plvc.ac.th 

  ประวัติสถานศึกษา 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2481 ณ 
บริเวณโรงเรียนจ่าการบุญ ถนนจ่าการบุญ เดิมชื่อโรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า เปิดสอนแผนกวิชาเย็บเสื้อผ้า และ 
ย้ายมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบันเลขท่ี 60 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเย็บเสื้อผ้าและการช่างสตรีพิษณุโลก เปิดสอน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า 
และแผนกวิชา 

การช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีพิษณุโลก เปิดทำการสอนระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย 
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พ.ศ.  2518  -  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

พ.ศ.  2519  -  กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้รวมโรงเรียนอาชีวศึกษาพิษณุโลกโรงเรียนการช่างพิษณุโลก 

                   และวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเข้าด้วยกันและยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

                  มี 3 วิทยาเขต 

•   วิทยาเทคนิคพิษณุโลก        เป็น    วิทยาเขต 1 

•   โรงเรียนการช่างพิษณุโลก    เป็น    วิทยาเขต 2 

•   โรงเรียนอาชีวศึกษาพิษณุโลก เป็น   วิทยาเขต 3 

พ.ศ.  2520  -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาพณิชยการได้รับงบประมาณ 

                  ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพคหกรรมทั่วไป เป็นอาคารคอนกรีตเหล็ก 1 ชั้น  
                  งบประมาณ 1,000,000 บาท 

พ.ศ.  2521  -  กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้แยกเป็น 2  วิทยาเขต 

•   วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (บึงพระ) เป็น        วิทยาเขต 1 

•   โรงเรียนอาชีวศึกษาพิษณุโลก       เป็น        วิทยาเขต 2 

พ.ศ. 2522    -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ 
                    มี 2 แผนกวชิา 

•   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

•   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
 

พ.ศ. 2523    -  กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาเขตในวิทยาลัยต่างๆ และจัดตั้งวิทยาลัยใหม่และ 

                    เปลี่ยนชื่อใหม่ 
•   วิทยาเขต 1 จัดตั้งเป็นวิทยาลัยพิษณุโลก 

•   วิทยาเขต 2 จัดตั้งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

พ.ศ. 2524    -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 

                    กว้าง 10 เมตรยาว 63 เมตร 1 หลังงบประมาณ 5,000,000 บาท 

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

                 -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 

                    กว้าง 9 เมตรยาว 63 เมตร งบประมาณ 4,385,000 บาท 

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

พ.ศ. 2534   -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
                   สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2537    -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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พ.ศ. 2538    -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผลิตผลพ้ืนที่ใช้สอย 576 ตารางเมตรจำนวน 1 หลัง    
                   งบประมาณ 3,456,000 บาท 

พ.ศ. 2539– 2541 -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม 1 หลัง (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)  

                         งบประมาณ ๑๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. 2540   -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับผูจ้บการศึกษาชั้น 

                   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือต่างสาขาวิชาประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี  
                   สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ. 2542   -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
                   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

พ.ศ. 2546   -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยี 
                   สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

พ.ศ. 2549   -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา   
                   คอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 

                -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

                   การท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ระบบทวิภาคี)สาขางานบริการอาหาร 

                   และเครื่องดื่ม 

 

พ.ศ. 2551   -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   

                   สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ  

                   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เน้นโปรแกรมมิ่ง) 
                - เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

                  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี) สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 

พ.ศ. 2553   - ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น พร้อมลิฟท์ 
                  พ้ืนที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ  25,900,000 บาท 

                - เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม 

                  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานมัลติมีเดีย 

                - เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
                  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

พ.ศ. 2555   -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา 

                   ผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขางานออกแบบเสื้อผ้า 
                -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาเทคโนโลยี 
                   การออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขางานออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม  
                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขางานมัลติมีเดีย 
พ.ศ. 2556    -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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                 -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการประกอบอาหาร (MEP)  
     -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) 
                 -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการโรงแรมและ 
                    บริการ (MEP) 
                 -  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
                 -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ 1 หลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
                    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000 บาท 
                 -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 1 หลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
                    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000 บาท 
                 -  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องประชุม 514 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
                    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท 

พ.ศ. 2557    -  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (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 (ทวิศึกษา)  

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

พ.ศ. 2562    -  เปิดสอนเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

                    สาขาวิชา การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก  

                    คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต แฟชั่นดีไซน์ อาหารและโภชนาการ  ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์  

                    ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที และการโรงแรมารจัดการศึกษา 

 การจัดการศึกษา 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดการศึกษา  3 ระดับ คือ   

                1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูจ้บการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
หรือเทียบเท่า แบ่งเป็น  5  ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม 
ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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                2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าแบ่งเป็น  5 ประเภท คือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชา 
คหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาศิลปกรรม 
และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

                3. ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (สายปฏิบัติการ) 
รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) 
    สภาพชุมชน 

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน 
ซึ่งบริเวณด้านหน้าเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกกำลังของประชาชน ตลอดจน 
มีสถานที่ราชการที่ใกล้เคียง คือ สำนักงานสรรพากรเขต 6 ศาลจังหวัดพิษณุโลก   และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นอกจากนี้  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร 
และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
             - ทิศเหนือ                        ติดกับ      ศาลจังหวัดพิษณุโลก 

            - ทิศใต ้               ติดกับ      มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก 

            - ทิศตะวันออก        ติดกับ      ถนนวังจันทน์   แม่น้ำน่าน 

            - ทิศตะวันตก          ติดกับ      ถนนพระร่วง   และคูเมือง 

    สภาพเศรษฐกิจ 

     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  โดยเฉพาะพืชไร่ 
ได้แก่  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  และถ่ัวเหลือง  ส่วนการทำนามีทั้งนาปีและนาปรัง โดยทำในลักษณะนาดำ 
นาหว่าน นาหว่านตม  
 
 

     สภาพสังคม 

    - การศึกษา มีสถาบัน/สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 526 แห่ง  
        - การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลของเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
สถานีอนามัย และคลินิก  
        - สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และการคมนาคม ทางรถยนต์ รถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ 

  
2.2  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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 2.3  ข้อมูลของสถานศึกษา 

   ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 620 80 0 700 

ปวช.2 492 57 0 549 

ปวช.3 414 40 12 478 
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รวม ปวช. 1,526 177 12 1,715 
  

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 684 151 835 

ปวส.2 589 43 632 

รวม ปวส. 1,273 194 1,467 
  

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 888 480 54.05 

ปวส.2 781 547 70.04 

รวม 1,669 1,027 61.53 
   

      ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 736 354 48.09 

ปวส.2 783 564 72.03 

รวม 1,519 918 60.43 
   

  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
      ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ 
ผู้อำนวยการ/  
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

5 5 - 
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ข้าราชการครู/ 
ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/  
ผู้ที่ได้รับการรับรอง 

59 59 59 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 4 4 4 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 27 9 27 

เจ้าหน้าที่ 33 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ 
ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 

18 - - 

รวม ครู 90 72 90 

รวมทั้งสิ้น 147 72 90 
  

  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ 
ปวช.(สาขาวิชา) 

ระดับ 
ปวส.(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

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 1 1 2 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 11 11 22 
  

  
 
 
 
  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 8 

อาคารปฏิบัติการ 4 
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อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอ่ืน ๆ 14 

รวมทั้งสิ้น 29 
  

  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร 10,459,909.01 

งบดำเนินงาน 18,338,009.29 

งบลงทุน 17,825,516.50 

งบเงินอุดหนุน 11,042,646.95 

งบรายจ่ายอื่น 6,733,853.70 

รวมทั้งสิ้น 64,399,935.45 

  
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา   ทักษะนำ คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีจิตบริการ 

  อัตลักษณ์   เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 

  เอกลักษณ์  บริการดี ฝีมือเด่น เน้นความประณีต 

  
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน 

  พันธกิจ 

  พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ คหกรรม  

                     ศิลปกรรม และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน   

      พันธกิจที่ 2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีพ 

      พันธกิจที่ 3 บริการวิชาชพีสู่ชุมชน 

      พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
    เป้าประสงค์ 
      1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ   
          ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐาน 

          ความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 
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 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ 
  จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน 

 3.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานตอบสนองความถนัดและ 

      ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
 4.  สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ 
  ผู้เรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 5.  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 

      ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 6.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

 7.  สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 8.  สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 9.  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตร์ 
 1. การสร้างกำลังคนนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands – on) 
 2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research & Innovation) 
 3. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) 
 4. การบริหารจัดการภาคีเครือข่าย (Network Management) 
    กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ คหกรรม      
               ศิลปกรรม และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอนที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานก้าวสู่สตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียน 

3. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอทันสมัย 

5. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พันธกิจที่ 2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีพ 

กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมพัฒนาครูในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ที่เกิดจาการเรียนการสอนและ  

    พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสายงาน 

3. สนับสนุนครูและผู้เรียนในการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และ 

    เผยแพร่สู่ชุมชน 

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

กลยุทธ์ 
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1. เพ่ิมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา แก่บุคคลในชุมชน 

2. ฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระแก่บุคคลในชุมชน 

3. ยกระดับผู้ประกอบการในชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ 
1. ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2. พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

โครงงานการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพ 

ไม้เท้าค้ำคีบ 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา 
การอาชีวศึกษา 

ผลิตภัณฑ์บะหมี่จิงจูฉ่าย ชนะเลิศ จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโ
ลก 

ชุดควบคุมระบบน้ำสำหรับการปลูกพืชไร้ดินขนาดครัวเ
รือน 

ชนะเลิศ จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโ
ลก 

Preserved Banana Blossom Sausage ชนะเลิศ จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโ
ลก 

Pounded Unripe rice Moon Cake with banana 
favor 

รองชนะเลิ
ศ 

จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโ
ลก 

Wonderful Basket รองชนะเลิ
ศ 

จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโ
ลก 

   

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การมาตรฐานดีเด่น รางวัลอื่น ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การประกวดภาพยนตร์และสารคดี รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การประกวดผลงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

รางวัลอื่น ๆ ภาค กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

การประกวดอาหารชาวพุทธ ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย 
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายมาโนช เตียวตระกูล 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางนิภาภรณ์ ชุมศรี 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางนิลวัลย์ ชุุ่มชื่น 
ครูผู้ปฏิบัตงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

ว่าที่ร้อยตรี มานะ ศีลพร 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางวรรณพร ดีอินทร์ 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวพวงมาลัย จันทรเสนา 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายบุญหลง ขำบางโพธิ์ 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นายสราวุฒิ งามศักดิ์ 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวพรทวี ทำว่อง 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวจิราพร จันทนินทร 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวรัตนา โชติช่วง 
ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์ 
คุรุสดุดี 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์ 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นายนริศ สุคันธวรัตน์ 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์ 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวกัลย์สุดา สุขสุวรรณ์ 
ครูดีศรีอาชีวะศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวธันยพร สุรินทร์คำ 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวรัตนา อุ่นวัน 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวธัญญาภัทร จิตต์กลาง 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวสุธีรา กลางจิตร์ 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวทิพวรรณ สุวรรณวงค์ 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวธมกร จันทรโยธา 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวนารีรัตน์ 
แกล้วเขตรการ 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวอภิญญา คงสุขศรี 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวพวงมาลัย จันทรเสนา 
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
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  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายชวนากร คำอ่อน และ คณะ 
การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ (STEM EDUC) 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวศิรประภา มีผึ้ง และ คณะ 
การแข่งขันทักษะการนำเสนอสินค้า 
 The Marketing Challenge 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวสุทัตตา อ่ำจำปา 
ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภท  
สินค้า OTOP 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายภูมิพลัง อนันทนาธร และ คณะ 
ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น "อาชีวะ INTRO" 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายพงษ์พิพัฒน์ เสนตา และ คณะ 
ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวรัญชิดา นาคแก้ว และ นางสาววริศเรศ หลากจิตต์ 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวปรีญาภรณ์ แก้วดวงเล็ก และ นางสาวภมรรัตน์ ชูจันทร์ 
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป 
เพ่ืองานบัญชี 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวรัตตืกาล สีลา และ คณะ 
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวอรทัย นามปาน 
ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทย อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวเบญจวรรณ เตียวสุวรรณ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวกมลวรรณ เหลี่ยมวงศ์ และคณะ โครงงานการพัฒนา 
และศึกษาประสิทธิภาพไม้เท้าค้ำคีบ 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
พระบรมราชูปถ้มภ์ 

   รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายฐิติกร หลักเพชร 
การประเมินสมาฃิกดีเด่น  
โครงการภายใตัการนิเทศ 

รองชนะเลิ
ศ 

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ
กษา 

นางสาวศิรประภา มีผึ้ง 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

รองชนะเลิ
ศ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ
กษา 
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นางสาวเปรมศิรินทร์ อินทรีย์ 
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 

รองชนะเลิ
ศ 

จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวพรรณวษา นิ่มอ่ิม และ 
นางสาวนิรัตน์ชา สายแสวง 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง 
และประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ชนะเลิศ จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

1. นางสาวณัฐนันท์ สุกเอ่ียม 

2. นางสาวรมย์ธีรา วงกาวี 
3. นางสาวสุวรรณะนารี นักปราชญ์  
4. นางสาวณิฃาภัทร บัวเผื่อน 
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับชั้น 
ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวลักขณา ปฐมเสรีพงษ์ 
นายพุฒิพงษ์ ปานให้ นางสาววิสตรี ยามสุข 
และ นางพงศศิริ สิงโต  
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับชั้น 
ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวศิรประภา มีผึ้ง 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวั
ด 

อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

1. นางสาวปรียาภรณ์ แก้วดวงเล็ก  
2. นางสาวภมรรัตน์ ชูจันทร์ 
การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี 
 
 
 
  

ชนะเลิศ ภาค สำนักงานอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1. นางสาวกุลณัฐฐ์ มีชื่อ 
2. นางสาวนิรัตน์ชา เนียมชาวนา  
3. นางสาวพรรณวษา นิ่มอ่ิม  
4. นางสาวเกษรา เพียงงาม  
5. นางสาวจิราภา สุขเจริญ  
6. นางสาวพัชราภรณ์ ถินทับ  
7. นางสาวภาสินี จิตรีชัย  

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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8. นางสาวศศิกานต์ เอมพิณ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์  
คนรุ่นใหม่ เรื่อง Syrup จากข้าว 

1. นางสาวสิริกร ช่างโคตรพะเนา  
2. นางสาวสุวรรณา วงศ์ไทย 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
เรื่อง Twin Dragon 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. นางสาวศิริเกศ แก้วผึ้ง  
2. นายเกรียติศักดิ์ สอนสั่ง  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
เรื่อง Water Meal Crispy 
Cracker 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. นางสาวพรรณวษา นิ่มอ่ิม  
2. นางสาวนิรัตน์ชา เนียมชาวนา 

3. นางสาวกุลณัฐฐ์ มีชื่อ 
การแข่งขันโครงงาน นวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์ เรื่อง การศึกษา 

การผลิต Syrup จากข้าว 

รองชนะเลิศ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด 
(มหาชน) 

  
  
  
 
 
 
 

  
 
 
 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน 
12 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น 
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษ
า ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 
โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ 
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  
มาตรฐานที ่4 การสร้าง Smart Young Businessman 

   สถานศึกษามีการสร้างผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ME3S ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
4.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ 

  สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนในสถานศึกษาให้ประกอบธุรกิจของ
ตนเอง หรือ พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 

4.2 ด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน 
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  สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E – 
Commerce เพ่ือให้เรียนรู้ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากต่อการประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต 

4.3 ด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ME3S 

  สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ คุณธรรม (M : Moral) ภาษาอังกฤษดี (E : 
English) บุคลิกภาพดี (S1 : Smart) ทักษะดี/ความรู้ดี (S2 : Skillful) และ ขยันอดทน (S3 : Sedulous) 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  
  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
4.1  มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      4.1.1  ด้านความรู้  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้
านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
.                 1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

                        1.1.1) เชงิปริมาณ   : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับ ปวช.3    
                                จำนวน  416 คน ระดับ ปวส.2 จำนวน 588  คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,004  คน 
                        1.1.2) เชงิคุณภาพ  : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ ปวช.3   
                                ร้อยละ  98.11 ระดับ ปวส.2   ร้อยละ 98.49  รวมทั้งสิ้น ร้อยละ  98.33   
                                ระดับระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณาแต่ละสาขาวิชา พบว่า ทุกสาขาวิชา 

                                อยูใ่นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ  100  ของสาขาวิชาทั้งหมด 

                        1.1.3) ผลสะท้อน    : สถานประกอบการ และหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมิน 
     มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน และมีความชื่นชมความสามารถ 
     ของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจน  
                     คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร 
               การอาชีวศึกษาแต่ละสาขาวิชา 

                  1.2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

                          1.2.1) เชิงปริมาณ  : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

                                  (V-NET)  ระดับ ปวช.3 จำนวน  368 คน  และ ระดับ ปวส.2  จำนวน 493 คน  
                                  รวมทั้งสิ้น จำนวน 861 คน   
                          1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

                                  (V-NET)  ระดับ ปวช.3 ร้อยละ 98.92   และ ระดับ ปวส.2  ร้อยละ 80.29   

                                  รวมทั้งสิ้น  ร้อยละ 83.10  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณาแต่ละ 
   สาขาวิชา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (จำนวน 9 สาขาวิชา)  
          คิดเป็นร้อยละ 90.00  ของสาขาวิชาทั้งหมด  

                         1.2.3) ผลสะท้อน   : ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ัน และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับ 

                                 ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทีส่่งผลให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา  

                                 ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ยอดเยี่ยม ติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา   

                                 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนของวิทยาลัยฯ มีความรู้และความคิดตามหลักสูตร 
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      4.1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึ
กษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ 
                  1.1)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

                          1.1.1)  เชิงปริมาณ  :  
                                   (1) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ- 

                                        อาชีพอิสระ  จำนวน  118 คน 

                                   (2) ผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 

                                       อิสระ จำนวน  43 คน    
                         1.1.2)  เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

                                   อยู่ในระดับ 3 ดาว  ระดับคุณภาพ ดี 

                         1.1.3)  ผลสะท้อน    : ประชาชนให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาผู้เรียน 

                                  ให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยการ 

                                  สนับสนุนธุรกิจของผู้เรียน นอกจากนี้ ธุรกิจ"บูมซาลาเปา" ได้ดำเนินกิจการ 

                                  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องจากสื่อต่างๆ  

                                  ทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใตัการนิเทศ  
          ระดับชาติ 
                 1.2)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

                         1.2.1) เชิงปริมาณ  : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  จำนวน 56  คน 

                         1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ระดับจังหวัด  

                                 จำนวน 51  คน ระดับภาค  จำนวน 4 คน  ระดับชาติ  จำนวน  1  คน ระดับ 
         คุณภาพ  ดีเลิศ   
                         1.2.3) ผลสะท้อน   : บุคคลภายนอก และสถานศึกษาอ่ืนๆ ให้การยอมรับและชื่นชม 

                                 ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นมืออาชีพ 

                                 ในสาขาวิชานั้นๆ 

      4.1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประ
สงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
                  1.1)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

                          1.1.1) เชิงปริมาณ   : ผู้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ระดับ ปวช.3 จำนวน 
          354 คน และระดับ ปวส.2 จำนวน 564  คน รวมทั้งสิ้น จำนวน  918 คน 

                         1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับ ปวช.3  ร้อยละ  48.09 และระดับ  
                                 ปวส.2 ร้อยละ 72.03 รวมทั้งสิ้น  ร้อยละ    60.43  ระดับคุณภาพ  ดี 
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                         1.1.3) ผลสะท้อน    : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 

                                 ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียนทำให้สำเร็จการศึกษาตามเวลา 
              ที่กำหนด 
                 1.2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                         1.2.1) เชิงปริมาณ   : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

                                  (ผ่านการประเมินกิจกรรมองค์การ)  จำนวน 2,381 คน  

                         1.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

                                 (ผ่านการประเมินกิจกรรมองค์การ)  ร้อยละ 85.77  และวิทยาลัยฯ มีผล 
         การประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)  
         โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง ระดับภาค  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

                         1.2.3) ผลสะท้อน    : ชุมชน และผู้ปกครองให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ ในการดูแล 

                                ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                 1.3)  การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
                         1.3.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561)  
         มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ 
         หรือศึกษาต่อ ระดับ ปวช. จำนวน  466 คน และ ระดับ ปวส. จำนวน 500  คน  
         รวมทั้งสิ้น จำนวน  966 คน 

                         1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561)  
         มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ 
         หรือศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ร้อยละ 89.78 และ ระดับ ปวส. ร้อยละ 84.60   
                                 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 87.02 ของผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

                                 เมื่อพิจารณาแต่ละสาขาวิชา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

                                 (จำนวน  8 สาขาวิชา) คิดเป็นร้อยละ 80  ของสาขาวิชาทั้งหมด   
                         1.3.3) ผลสะท้อน   : สถานประกอบการ และหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในการจัด 

                                 การศึกษาของวิทยาลัยฯ  และจากการสอบถามของสถานประกอบการและ 

                                 สถานศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาจาก 

                                 วทิยาลัยฯ จำนวน  20  แห่ง ปรากฏว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย  

                                 3.94)  และเมื่อพิจารณารายฉบับ พบว่า ทุกฉบับมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก- 

                                 มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.51-5.00)  คิดเป็นร้อยละ 100 

         2) จุดเด่น 

              วิทยาลัยฯ มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
                  2.1)  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
                  2.2)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
                  2.3)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
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                  2.4)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

                  2.5)  การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 

         3) จุดที่ควรพัฒนา 

             วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้  
                  3.1)  การเสริมสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

                          ให้กับผูเ้รียน 

                  3.2)  ผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 

         4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

             ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคว
ามรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามบริบทของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
                  4.1)  จัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 

                         อิสระให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชาชีพอย่างจริงและต่อเนื่อง 

                  4.2)  พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนทั้งด้านพฤติกรรมและการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือลด 
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน โดยเฉพาะ ระดับ ปวช. 
   
4.2  มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 

      4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
                  1.1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

                          1.1.1) เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาที่มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
          อย่างเป็นระบบ จำนวน  5  ประเภทวิชา 

                          1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

                                  พบว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู  

                                  เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการ มีความพึงพอใจ โดยรวม 
         อยู่ใน ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                          1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ สถานประกอบการให้การยอมรับ และเชื่อมั่น 

                                  วิทยาลัยฯ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะได้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ 
                                  ความสามารถของผู้เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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                  1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  

                          หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

                          1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ 

                                  ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน   
                                  22 สาขาวิชา 

                         1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ 

                                  ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ร้อยละ  

                                  100.00  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                         1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมั่น 
           ในศักยภาพวิทยาลัยฯ ในการจัดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุง 
   หลักสูตรได้ทันสมัยกับสภาพปัจจุบันและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือ 
   ความสามารถเหมาะสมกับระดับการศึกษา 
      4.2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านกา
รจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ 
                 1.1)  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู้่การปฏิบัติ 
                         1.1.1) เชิงปริมาณ : แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100.00 

                         1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม  

                                 อยู่ในระดับมาก ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                         1.1.3) ผลสะท้อน  : ผู้บริหารให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
         และเห็นชอบในการนำไปสู่การปฏิบัติ 
                 1.2)  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ 
                         ในการจัดการเรียนการสอน 

                         1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน จำนวน  80 คน 

                         1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน ร้อยละ 88.88  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

                         1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร 
ผู้ปกครองและผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นเป็นผู้เรียนเป็นส
ำคัญของครูผู้สอน  
                 1.3)  การจัดการเรียนการสอน 

                         1.3.1) เชิงปริมาณ :  
                                   (1) ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  จำนวน 90 คน 

                                   (2) ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  จำนวน 80 คน 

                                   (3) ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี 
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                           การสอนที่หลากหลาย จำนวน 90 คน 

                                   (4) ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ 
                           จัดการเรียนการสอน จำนวน 90 คน 

                                   (5) ครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัด 

                                       การเรียนรู้ จำนวน 90 คน 

                         1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 

          ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
                         1.3.3) ผลสะท้อน   : ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียน 

          การสอนของสถานศึกษา นอกจากนี้ ครูยังได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
          จากหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
                 1.4)  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

                         1.4.1) เชิงปริมาณ :  
                                 (1) ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน  90 คน 

                                 (2) ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา 

                                      เป็นปัจจุบัน จำนวน  90 คน 

                                 (3) ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ 

                                     ต่อการเรียนรู้ จำนวน  90 คน 

                                 (4) ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน  

                                      จำนวน  90 คน 

                                 (5) ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ  

                                     จำนวน  90 คน 

                       1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 100.00 
       ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                       1.4.3) ผลสะท้อน    : ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เรียนให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหาร 

                              จัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน 
                 1.5)  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

                         1.5.1) เชิงปริมาณ :  
                                  (1) ครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 83 คน   
                                  (2) ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จำนวน 83 คน 

                                  (3) ครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ 

                                      จัดการเรียนการสอน จำนวน  82 คน 

                                  (4) ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน  83 คน  
                                  (5) ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ 

                                       การยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน  83 คน 

                      1.5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
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                              ร้อยละ 93.11   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                       1.5.3) ผลสะท้อน   : ผู้ปกครอง ชุมชน และ องค์การภายนอกให้การยอมรับต่อสมรรถนะ 

                               ของครูผู้สอนด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม 

                 1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

                        1.6.1) เชงิปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 

                                 จดัการเรียนการสอน จำนวน 48 ห้อง  

                        1.6.2) เชงิคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการ 

                                 จดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 51.06  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
                        1.6.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

                                เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับ ปานกลาง 

  
      4.2.3  ด้านการบริหารจัดการ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์ 
                  1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา        

                         1.1.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ 
                                 ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

                         1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
                                 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม       
                         1.1.3) ผลสะท้อน    :  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                                 สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน     
                  1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม         

                         1.2.1) เชิงปริมาณ   :  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มท่ีได้รับ 

                                 การพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 100.00                
                         1.2.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมินข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
                                 โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม     ้ 
                         1.2.3) ผลสะท้อน   :  ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก                
        มีความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ระดับ มาก   
                  1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน         

                         1.3.1) เชิงปริมาณ   :  มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
                                 การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษา 

                                 ความปลอดภัย ซึ่งได้รับการบํารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
                         1.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

                                 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม       
                         1.3.3) ผลสะท้อน   :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระดับมาก  
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                 1.4)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ        
                         1.4.1) เชิงปริมาณ   :  ผู้เรียนที่ใช้บรกิารแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ   
                                 รอ้ยละ 100.00                                 
                         1.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ   
                                 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     
                         1.4.3) ผลสะท้อน    :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และ 

                                  ศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับมาก   
                 1.5)  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา         

                         1.5.1) เชิงปริมาณ   :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 520 Mbps และครอบคลุม 

                                 พ้ืนที่ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ        
                         1.5.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมินขอมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
                                  เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม            
                         1.5.3) ผลสะท้อน    :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ต 

                                 ความเร็วสูง เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ระดับ มาก 

  
      4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบ
ายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ 
                 1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                        1.1.1) เชงิปริมาณ :  
                                (1) สาขางานที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 4 สาขางาน  
                                    คิดเป็นร้อยละ 18.18  ของสาขางานที่เปิดสอนทั้งหมด 
                                (2) ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จำนวน 371 คน ร้อยละ 11.65  
                        1.1.2) เชงิคุณภาพ : ผลการประเมินข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

                                ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการจัด 
           การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ มาก 
         2) จุดเด่น 

              วิทยาลัยฯ มีจุดเด่นของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ด้านการจัด 

การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1)   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

 2.2)   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ 

        กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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2.3)   คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 
2.4)   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ 

       จัดการเรียนการสอน 

2.5)   การจัดการเรียนการสอน 

2.6)   การบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.7)   การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

2.8)   การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2.9)   อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

2.10) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

2.11) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2.12) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         3) จุดที่ควรพัฒนา 

             วิทยาลัยฯ มีจุดที่ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัด  

การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
                 3.1)  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

                 3.2)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
         4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

              ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัด 

การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
                  4.1)  พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต และ WiFi ให้มีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps  

                        (เมกะบิทต่อวินาที) 
                  4.2)  จัดทำห้องเรียนเฉพาะทางทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

  
4.3  มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคม     
แห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา    
ดังนี้ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ 
                  1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

                         1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  

                                 รอ้ยละ 100 

                         1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

                                 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

                         1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก และชุมชน  
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                                 ตลอดจน บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาส่งผลให้เกิด 

                                 ความเข้าใจและความร่วมมือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมาย 

                 1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

                        1.2.1) เชงิปริมาณ : สาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

                                จำนวน 15 สาขางาน     
                        1.2.2) เชงิคุณภาพ : ผลการประเมินข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 

                                การสอน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                        1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร และหน่วยงานภายนอก มีความเต็มใจและพึงพอใจในการ 
        มีส่วนรว่มระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

                 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

                        1.3.1) เชงิปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 18 กิจกรรม 

                        1.3.2) เชงิคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  

                                ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

                        1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ       
        ยกย่องวิทยาลัยฯ ในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ   
                                ยังมีนวัตกรรมที่นำไปใช้ในบริการชุมชน คือ อุปกรณ์ปอกเปลือกสับปะรด และ 
       อ่ืนๆ  
  
      4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคม   
แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ดังนี้ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ 
                  1.1)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

                          1.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่ได้รับ 
                                  จำนวน  14  ชิ้น 
                          1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
          งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  (ยกเว้นชมเชย)  ระดับจังหวัด 11  ชิ้น และ ระดับภาค  
          จำนวน  3 ชิ้น  ระดับคุณภาพ  ดี 
  1.1.3) ผลสะท้อน : ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ           
          ที่ส่งเสริมผู้เรียนในการจัดทำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
          งานวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒน่าชุมชนและสังคม 
         2) จุดเด่น 

              วิทยาลัยฯ มีจุดเด่นของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการ 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังนี้  

                  2.1)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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                  2.2)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 

         3) จุดที่ควรพัฒนา 

              วิทยาลัยฯ มีจุดที่ควรพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังนี้  
                 3.1)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

                 3.2)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 

         4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

              ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ดังนี้ 
                 4.1)  กำหนดให้ทุกสาขางานจัดหาครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                        ในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 

                 4.2)  พัฒนาความรู้ความสามารถของครูวิชาชีพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ  

                        งานวิจัย 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
  
           ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
     ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 115 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 115 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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 ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ  
     หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 68.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ 

     การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 95.79 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 

                                                                               คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1.2   อย่างเป็นระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ  
     ปรับปรุงรายวิชา หรือปรบัปรุงรายวิชาเดิม 

     หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     สู่การปฏิบัต ิ

2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
     สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 
     นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

     เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 79 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 92.94 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูล 
     สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
     สถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
     ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ 
     งานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 4 8 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ 
      การใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
      สถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 63 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 96.92 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษา 

     แบบมีส่วนร่วม 

5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด 

     การเรียนการสอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม 

                                                                               แห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 

     สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 

     งานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
                                                                               งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 94.89 
ประเด็นที ่1.1 ด้านความรู้ 100.00 
ประเด็นที ่1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68.00 
ประเด็นที ่1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.10 
ประเด็นที ่2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นที ่2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 
ประเด็นที ่2.3 ด้านการบริหารจัดการ 96.92 
ประเด็นที ่2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.00 
ประเด็นที ่3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นที ่3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.80 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)         ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม 

 
  
   ตามท่ีวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทำมาตรฐานเพ่ิมเติม จำนวน  1 มาตรฐาน  3 
ประเด็นการประเมินนั้นสามารถรายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึ
กษา ดังนี้ 
6.1  มาตรฐานที ่4 การสร้าง Smart Young Businessman 

      6.1.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง Smart Young 
Businessmanด้านการสร้างผู้ประกอบการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

                 1.1)  การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ     
                        1.1.1) เชงิปริมาณ :   สาขาวิชาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ  จำนวน  9 สาขาวิชา 

                        1.1.2) เชงิคุณภาพ : สาขาวิชาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ  ร้อยละ 90.00   

                        1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอกให้ความชื่นชมวิทยาลัยฯ  

                               ในการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน  ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ 

                               เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

            1.2) การส่งเสริมการประกอบการภายในและภายนอกสถานศึกษา 

                   1.2.1) เชิงปรมิาณ : สาขาวิชาที่ผู้เรียนดำเนินการประกอบการภายในและภายนอกสถานศึกษา  

                           จำนวน 9 สาขาวิชา 

                   1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่ผู้เรียนดำเนินการประกอบการภายในและภายนอก 
                           สถานศึกษา ร้อยละ 90.00  
                   1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอกให้ความชื่นชม ยอมรับ ยกย่อง และ 

                          สนับสนุนกิจการของผู้เรียน นอกจากนี้ ธุรกิจ "บูม  ซาลาเปา" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

                          โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับชาติ 
  
      6.1.2 ด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง Smart 
Young Businessmanด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน ตามรายการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
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                   2.1) การจัดรายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรยีน 

                         2.1.1) เชิงปริมาณ : สาขางานที่เปิดสอนรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
         ทางธุรกิจแก่ผู้เรียน จำนวน  22 สาขางาน 

 

                        2.1.2) เชงิคุณภาพ : สาขางานที่เปิดสอนรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
                                 ทางธุรกิจแก่ผู้เรียน ร้อยละ 100.00 

                         2.1.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และหน่วยงานให้ความชื่นชมวิทยาลัยฯ ในการจัด 

                                 รายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

                 2.2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ  

                        รายวิชา ด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจ   

                         2.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ในรายวิชา การพัฒนาระบบ 
         พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ รายวิชา ด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจ จำนวน 1,521 คน 

                         2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ในรายวิชา การพัฒนาระบบ 
        พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ รายวิชา ร้อยละ 86.51 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 

                         2.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และหน่วยงานยอมรับความสามารถของผู้เรียน 

                                 ด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจ 

  
      6.1.3 ด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ME3S  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง Smart Young 
Businessman  ด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ME3S ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

            3.1)  ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

      .             3.1.1) เชิงปริมาณ :  ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 

                            อันพึงประสงค์ จำนวน 2,647  คน 

                   3.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

                           ร้อยละ  83.18 

                   3.1.3) ผลสะท้อน : บุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ 

                           คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            3.2) ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

                   3.2.1) เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  

                           จำนวน 200 คน  

                  3.2..2) เชิงคณุภาพ : ผู้เรียนผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  

                           ร้อยละ 96.61 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด 

                  3.2.3) ผลสะท้อน : บุคคลภายนอกชื่นชมความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

            3.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้เรียน   
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                  3.3.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จำนวน 2,556 คน 

                  3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ  80.32 
                  3.3.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานให้การยอมรับยกย่องวิทยาลัยฯ  

                          ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

           3.4) รางวัลจากการประกวดแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 

                 3.4.1) เชิงปริมาณ : ประเภทรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันภายนอกสถานศึกษา  

                         จำนวน 5 ประเภท คือ ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ 

                         งานสร้างสรรค์  และอ่ืนๆ  

                 3.4.2) เชิงคุณภาพ : ประเภทรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันภายนอกสถานศึกษา  

                         ร้อยละ 100.00 ของประเภทการประกวดแข่งขันทั้งหมด  
                 3.4.3) ผลสะท้อน : หน่วยงานภายนอก ชื่นชมวิทยาลัยฯ ที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับ 

                         รางวัลจากการประกวดแข่งขันภายนอกวิทยาลัยฯ 
         2) จุดเด่น 

              1. การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ 

                   2. การส่งเสรมิการประกอบการภายในและภายนอกสถานศึกษา 

                   3. การจัดรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจแก่ผู้เรียน 

                   4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ รายวิชา 

                      ด้านเทคโนโลยีทางธุรกิจ   
                   5. ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                   6. ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

                   7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้เรียน 

                   8. รางวัลจากการประกวดแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 

         3) จุดที่ควรพัฒนา 

              - ไม่มี 
         4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

                 -  ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา  
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ส่วนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  
           จากผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึ
กษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1.    โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2.    โครงการติว V-NET 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.    โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการเป็น 

    ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

    แก่ผู้เรียน 

2.    โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 

     ทักษะพ้ืนฐาน 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะ 

     ที่พึงประสงค์ 

1.     โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

2.    โครงการประชุมผู้ปกครอง 

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ 

      รว่มกับสถานประกอบการ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึ
กษา 

  1.  ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการพัฒนาตนเองและ 

      พัฒนาวิชาชีพ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ  1.  ส่งเสริมการจัดทำห้องเรียนเฉพาะทาง 
      ทุกสาขาวิชา 

2.4   ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  1. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี 
 2. เพ่ิมสาขาวิชาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม 

     แห่งการเรียนรู้ 
 1. ส่งเสริมการเชิญครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ  
    ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา 
    ผู้เรียนทุกสาขาวิชา 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค ์

     งานวิจัย 

 1. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และ 

    งานวิจัย ทุกประเภทวิชาอย่างต่อเนื่อง 

 2. ส่งเสริมกาประกวดแข่งขันนวัตกรรม 

     งานสร้างสรรค์ และ งานวิจัย 

 มาตรฐานที ่4 การสร้าง Smart Young Businessman 

4.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ 1. สร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชา 
4.2 ด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางธุ
รกิจ 

     แก่ผู้เรียน 

1. ส่งเสริมการจัดรายวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ 

    แก่ผู้เรียนทุกสาขาวิชา 

4.3 ด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ M
E3S 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา  

  
 


