ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 - 2564
*********************************************************************************

ดวยวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ไดจัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
ปการศึกษา 25 60 - 2564 เปนแผนที่กําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมกันจัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 และมีความสอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนด
ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และแผนดําเนินการของสถานศึกษา
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายศุภพิสิษฐ ไกรศรวัชร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

แผนพัฒนาคุณภาพภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2560 - 2564

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจํา ปการศึกษา 2560 - 2564 ของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พิษณุโลก เปนแผนที่กําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยไดรับความรวมมือ
จากบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมกันจัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 และมีความสอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว ไดแก
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และแผนดําเนินการของสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560 - 2564 ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความ
รวมมือของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่รวมกันแสด งความคิดเห็นเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และได รวมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2560-2564 จนสําเร็จลุลวง ทั้งนี้เพื่อใหวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกใชเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพมาตรฐานตอไป
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

บทที่ 1
บทนํา
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ
ปรัชญา
วินัยดี มีคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา พัฒนาตนเอง เรงคุณภาพทักษะ
วินัยดี
วิทยาลัยฯ มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซึ่งทุกคนตอง
ปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะไดออก
ไปสูสังคมที่ดี และไมทําตนใหเปนที่เดือดรอนแกบุคคลและสวนรวม
มีคุณธรรม
วิทยาลัยฯ มุงผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพ ปลูกฝงความคิดดานคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
อันดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความกลาแสดงออก กลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง รูจักอดทน อดกลั้นและ
อดออม
ล้ําเลิศวิชา
วิทยาลัยฯ เปดสอนวิชาชีพในสาขาตางๆ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ
ตองมีความรู ความเขาใจดานวิชาชีพในสาขาที่เรียนและที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อที่จะนําความรูความสามารถ
ไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาตนเอง
วิทยาลัยฯ มุงเนนในเรื่องการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา รูจักพัฒนาตนเองใหเกิดความชํานาญใน
ดานวิชาชีพ มีประสบการณจริงจากการจัดกิจกรรมเสริม หารายไดระหวางเรียน จัดทําโครงงานและการฝกงาน
ตามสถานประกอบการ เพื่อใหมีทักษะความชํานาญ
เรงคุณภาพทักษะ
วิทยาลัยฯ มุงเนนการเรียนการสอน เพื่อใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะ
ดวยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนจัดหาครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใหเพียงพอในการฝก
ทักษะวิชาชีพ
วิสัยทัศน
พันธกิจ

“สงเสริมคุณธรรม นอมนําความพอเพียง ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพสูสากล”

พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระบบ ใหมีคุณธรรมและคุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน ไดมาตรฐานระดับสากล
พันธกิจ 2 เพิ่มโอกาส การฝกอาชีพใหกับประชาชนที่อยูนอกระบบทุกชวงวัย
พันธกิจ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ 4 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาและสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัยและสรางองค
ความรู เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
พันธกิจ 5 พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา
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อัตลักษณ
“บุคลิกดี มีคุณธรรม นําความรูสูสังคม”
เปาประสงค
นักเรียน นักศึกษาทุกคนพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เปนมนุษยสมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจและสติปญญา มีความรูและมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตามการเรียนรูในยุคโลกาภิวัฒน ใหนักเรียนสามารถคิดเองทําเอง ปฏิบัติเอง สรางความรูดวย
ตนเองจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพที่ตลาดแรงงานตองการเปนการบูรณาการ
ความรูและทักษะวิชาชีพทั้งในระดับประเภทวิชาหรือสาขาวิชา เพื่อใหผูเรียนมีความรูลึก รูกวาง ประกอบ
อาชีพไดอยางหลากหลายและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน ตลาดแรงงานทั้งในกลุม
ประเทศอาเซียนและเอื้อตอการประกอบอาชีพ
2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ และประเมินผลตามสภาพจริง
3. จัดประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนใหคิดเปน ทําเปนจัดการเปน สามารถ
วิเคราะห สังเคราะหประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งตนเองและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4. จัดโครงการสงเสริมความรูความสามารถทางดานภาษาที่สองโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. มีระบบบริการงานที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษา
6. สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ ความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยฯ ทั้งภายในและภายนอกโดย
ประสานความรวมมือกับทองถิ่นใหมีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
7. การวางแผนการจัดหาและการพัฒนาทรัพยากรในดานตางๆ ใหเกิดความเหมาะสมตอการจัด
การเรียนการสอนและการบริหาร
8. พัฒนาและสงเสริมสภาพแวดลอมใหสงผลตอการเรียนรูและการปฏิบัติงาน
9. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาและรายงานผลการดําเนินงาน
ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
พ.ศ.2552 - ไดรับรางวัล “สถานศึกษาพระราชทาน” ระดับอาชีวศึกษา
- ไดรับรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สําหรับวิทยาลัยขนาดกลาง
พ.ศ.2553 - ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3
D
พ.ศ.2554 - ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ
- ไดรับรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สําหรับวิทยาลัยขนาดกลาง
พ.ศ.2555 - ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดานการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่
22 มกราคม 2556
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- ไดรับรางวัลหนวยมาตรฐาน เหรียญเงิน ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางใน
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
พ.ศ.2556
- ไดรับรางวัล “สถานศึกษาพระราชทาน” ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง
ประจําปการศึกษา 2556
- ไดรับรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สําหรับสถานศึกษาขนาดกลาง
- ไดรับโลรางวัลเกียรติคุณ โครงการลดใชพลังงานภาครัฐ ปงบประมาณ 2556
พ.ศ.2557
- ไดรับประกาศนียบัตร เปนสถานศึกษาที่ไดจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษาในโครงการ
“กาวยางอยางเขาใจ” ในการประชุม ระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1
ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศในโครงการขับขี่ปลอดภัยกับฮอนดา
พ.ศ.2558
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “มวยสากลสมัครเลน” การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส
ระดับชาติ
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับชาติ
พ.ศ.2559 - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับชาติ
ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ซึ่งกรมอาชีวศึกษาไดซื้อกิจการตอจากโรงเรียนเอกชนในราคา 6,587,800
บาท เมื่อป พ.ศ. 2519 ตอมาในป พ.ศ. 2522 ไดเปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยพิษณุโลก และใน ป พ.ศ. 2537
ไดเปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จนถึงปจจุบัน วิทยาลัยฯ เปดการเรียนการสอนเปน 2
ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เดิมมีเนื้อที่ 29 ไร 2 งาน 29 ตารางวา ตอมาไดรับบริจาคที่ดิน
จากโรงเรียนเซนตนิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก อีก 44 ไร 2 งาน 98 ตารางวา จึงมีเนื้อที่ทั้งหมด 74 ไร
1 งาน 27 ตารางวา
วิทยาลัยฯ ตั้งอยูเลขที่ 410 หมู 1 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย 65000 หมายเลขโทรศัพท 0-5533-7551 โทรสาร 0-5533-7553 เว็บไซต
www.bpcc.ac.th
1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เปนสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูในชุมชนเมือง ตําบลบึงพระ นักเรียนนักศึกษาสวนใหญมาจาก
ตางอําเภอในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง วิทยาลัยฯ ตั้งอยูหางจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ในบริเวณ
ใกลเคียงจึงไมมีสถานที่ราชการ ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการศึกษาอยูในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ชุมชนในบริเวณใกลวิทยาลัยฯ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีการบริหารทองถิ่นโดย

4
องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ มีวัดพิกุลวนาราม วัดบึงพระ และวัดพระธาตุสันติวันเปนแหลงยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชนในชุมชน
หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เปดการเรียนการสอนเปน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 255 9 วิทยาลัยฯ ไดเปดสอน
หลักสูตรระดับตาง ๆ ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขางานการเลขานุการ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
5. สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
- สาขางานธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
2. สาขาวิชาการทองเที่ยว
- สาขางานการทองเที่ยว
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
- สาขางานการจัดการสํานักงาน
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
- สาขางานธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
- สาขางานธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
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- สาขางานธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง
6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
- สาขางานการจัดการคลังสินคา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ระดับชั้น ปวส.2)
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2559
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาแตละระดับชั้น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา
ระบบการศึกษา ปวช.1 ปวช.2
การบัญชี
ปกติ
65
55
การตลาด
ปกติ
22
16
การตลาด
ดอยโอกาส
0
0
การเลขานุการ
ปกติ
11
18
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปกติ
71
98
การจัดการธุรกิจคาปลีก
ทวิภาคี
28
31
การโรงแรม
ปกติ
26
18
การทองเที่ยว
ปกติ
5
13
รวม
228
249
รวมระดับ ปวช.
843
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา
ระบบการศึกษา
การบัญชี
ปกติ
การบัญชี
ทวิภาคี
การตลาด
ปกติ
การตลาด
ดอยโอกาส
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปกติ
การจัดการธุรกิจคาปลีก
ทวิภาคี
การจัดการโลจิสติกส
ปกติ
การจัดการสํานักงาน
ปกติ
การโรงแรมและบริการ
ปกติ
การโรงแรมและบริการ
ทิวภาคี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปกติ
รวม
รวมระดับ ปวส.

ปวส.1
49
6
7
0
39
30
15
11
0
15
0
172

532

ปวช.3
61
20
31
43
133
33
42
3
366

ปวส.2
82
5
17
19
80
52
37
16
17
26
9
360
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ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา
การโรงแรม

รวม
รวมระดับปริญญาตรี

ระบบการศึกษา
ทวิภาคี

ป.ตรี 1
5
5

ป.ตรี 2
0
0

5

จํานวนผูบริหารและครูผูสอนจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
ประจําปการศึกษา 2559

5
8
6
8

-

3
1
1
1

2
7
5
7

-

5
5
3
3

แผนกวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว

6

5

- 1

2

4

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

12

9 2 1

6

6

3

3

1

2

แผนกวิชาการจัดการ
โลจิสติกส
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด

-

-

1
1
3
3

4
7
3
1

-

3

4

2

- 1

1

1

-

2

-

7

5

- 1

3

2

-

3

-

2

1

- 1

1

1

-

-

ไมมีวิทยฐานะ

3
3
5

- 1

ป. ตรี

เชี่ยวชาญ

5
8
6
8

ชํานาญการพิเศษ

ป. โท

ผูบริหาร
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาการตลาด

ชํานาญการ

จํานวน
(คน)

ตําแหนง /วิทยฐานะ
ต่ํากวา ป.ตรี
ครูผูชวย

ผูบริหาร
/แผนกวิชา

ป. เอก

วุฒิการศึกษา

หญิง

เพศ

ขาราชการ
พนักงานฯ
อัตราจาง
ชาย

สถานภาพ

19 14 1 4 5 14 - 7 12 - 1 8 3 - 2
67 5 3 6 20 47 0 36 31 0 5 21 22 0 1
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ม.ปลาย/ปวช.

ปวส. /อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวา ป.ตรี

5
-

2 2 1 2 1 1
15 15
1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 -

2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

11
-

6
-

1
1
1
1
3
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

5

1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 39 18 26 11

6

1 - 1
- 2
- 1
13 14

ชาย

ม.ตน หรือ ต่ํากวา

งานบริหารงานทั่วไป
2
งานการเงิน
2
งานการบัญชี
1
งานพัสดุ
2
งานบุคลากร
1
งานอาคารสถานที่
20
งานประชาสัมพันธ
1
งานทะเบียน
2
งานวางแผนและงบประมาณ
1
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
1
งาวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 1
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1
งานปกครอง
1
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1
งานโครงการพิเศษและการบริการ
1
ชุมชน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1
งานวัดผลและประเมินผล
1
งานวิทยบริการและหองสมุด
2
งานทวิภาคี
1
รวมทั้งหมด
44

ลูกจางชั่วคราว

จํานวน
(คน)

ลูกจางประจํา

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา

หญิง

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาที่ เพศ และวุฒิการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการศึกษา

-

0

บทที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายดานการศึกษา
1. นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันศุกร ที่ 12 กันยายน
2559 ไดแก จัดใหมีระบบการปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ใหภาคสวนตางๆ รวมจัดการศึกษาและเนนการกระจายอํานาจ พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนพลเมืองดี สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระบบวิทยาลัยชุมชน พัฒนาระบบผลิต
และพัฒนาครู ทะนุบํารุงอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกและ
วัฒนธรรม สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี ขอเสนอเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติไดจัดทํา
ขอเสนอเพื่อการปฏิบัติรูปการศึกษาของประเทศไทยระยะเรงดวนเปาหมายเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
ชาติกําหนดแนวทาง ไดแก ผูเรียนไดรับความรู ความสามารถดานวิชาชีพในระดับสากล ตรงตามความตองการ
ของสถานประกอบการ สอดคลองกับขอตกลงอาเซียน ปรับไดตามความเปลี่ยนแปลงของโลก ผูเรียนมี
ทางเลือกทางการศึกษามากขึ้นทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญ เพื่อการเขาสูอาชีพตามความถนัด ผูเรียนที่มีรายได
นอยไดรับการสนับสนุนการมีรายไดระหวางเรียน ลดความเหลื่อมล้ําลดชองวาง และผูปกครองมีคานิยมและ
เชื่อมั่นอาชีวศึกษาภายใน 15 ป เสนอใหมีการจัดระบบการเรียนตอยอดอาชีพการจัดการอาชีวศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษาในระบบ และนอกระบบมีระบบ
สนับสนุนความรวมมือกับสถานประกอบการ และการแกปญหาผูจบอาชีวศึกษาไมเขาสูตลาดอาชีพจัดระบบ
การจางงาน คาตอบแทน เสนทางอาชีพ จัดระบบเทียบโอนความรูเพื่อสรางความกาวหนาในอาชีพ ระดับ
เทคโนโลยีสาย ปฏิบัติการมีรูปแบบหลากหลาย รวมทั้งการเพิ่มพูนสมรรถนะแรงงาน และเพิ่มความรวมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. นโยบายคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอรบอรด) กําหนดแนวทางการ
พัฒนา ไดแก นักเรียนที่จบประถมศึกษา ชั้นปที่ 1 ตองอานออก เขียนได และตองมีการประเมินที่เปนรูปธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1-6 ตองเลือกเรียนวิชาเสริมเปนสาขาวิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคต
เชื่อมโยงการศึกษากับการสงเสริมวิชาชีพใหตรงกับความตองการของทองถิ่นและของประเทศชาติ ในระดับ
อุดมศึกษาใหเนนการวิจัย เพื่อเชื่อมตองานวิจัยกับเอกชน ใหนักเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษที่มาจาก
ประเทศตนทาง เคยชินกับเจาของภาษา ผลิตครูที่มีความเขมขน อาทิ คุรุทายาท ที่มีความสามารถตอบรับการ
สอนของนักเรียนไดอยางแทจริง
3. แผนการศึกษาอาเซียน ระหวางป 2559-2563 ( The ASEN Work Plan on Education
Year 2016 - 2020) กําหนดประเด็นสําคัญดานการศึกษา ( Key Elements on Education) ไดแก การ
สงเสริมใหเกิดความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนผานการเรียนรูประวัติศาสตรและความรูพื้นเมืองยกระดับ
คุณภาพและสรางโอกาสการเขาถึงขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคนโดยไมละเลยผูพิการและผูดอยโอกาส พัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตในภูมิภาค
สงเสริมการดําเนินงานของทุกภาคสวนการพัฒนาคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อให
บรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการอุดมศึกษา
ดวยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให
เขมแข็งดวยการสรางเครือขายระหวางผูประกอบการกับมหาวิทยาลัย และการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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จุดเนนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
1. เนนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดอง ความสามัคคี
2. สรางความสามารถในการแขงขันพัฒนากําลังคนใหความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. พัฒนาหลักสูตร ผลิตและพัฒนา คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
4. บริหารสถานศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล
5. สรางความรู ความเขาใจ จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม พรอมตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
6. ปรับปรุงโครงสรางและการบริหาร การมีสวนรวมของทุกฝาย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คํานิยม คุณธรรม คุณภาพ ความรวมมือ ความเปนมืออาชีพ
วิสัยทัศน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ
ที่มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานใน
ระดับสากล
ยุทธศาสตร 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพและพอเพียงกับความ
ตองการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ 2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
ยุทธศาสตร 2 พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนดานวิชาชีพในทุกชวงวัย เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การขับเคลื่อนประเทศ
พันธกิจ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขาย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน
ยุทธศาสตร 3 สงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการจัดการ
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสรางองคความรูเพื่อการจัด
การอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร 5 เพิ่มศักยภาพกําลังคนดานวิชาชีพใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร 6 สงเสริมการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิดอลเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจ 5 พัฒนาครุและบุคลกรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร 7 ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับบริบท
ความเปลี่ยนแปลง
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ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
1. สถานศึกษาควรกําหนดนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติในการเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาให
ชัดเจนมากขึ้น
2. สถานศึกษาควรจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาใหครบตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร
3. สถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
4. สถานศึกษาควรมีนโยบาย มาตรการ ใหครูทุกคนนําผลจากการสอนและผลจากการนิเทศไปจัดทํา
วิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
5. ควรนําผลรองรอยของการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาไปพัฒนาผูเรียนให
ชัดเจน
6. สถานศึกษาควรบริหารงานการเงินและงบประมาณใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในตัวบงชี้
7. ควรจัดทําโครงการ กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการใหไดตามประเด็นพิจารณา
8. สถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินโครงการในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียน
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
1. พัฒนาผลงานการวิจัยของนักศึกษาใหสามารถนําไปใชประโยชนแกสถานศึกษาและชุมชน
2. สรางระบบความมีสวนรวมของนักเรียนที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงและการประกัน
คุณภาพ
3.ใหความรูความเขาใจแกครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงบริหาร
5. ประชาสัมพันธจุดเดนของสถานศึกษาใหสังคมประจักษในดานวิชาการใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มจํานวน
นักเรียน นักศึกษา
ขอเสนอแนะจากรายงานการประเมินตนเอง
1. ควรจัดโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. ควรจัดทําโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยมีการทดลองใช
และประเมินหลักสูตร มีการนําหลักสูตรที่พัฒนาแลวไปใชใหครบทุกสาขางาน
4. ควรมีการวางแผนการบริหารการเงินและงบประมาณ ดานรายจายเพิ่มขึ้นในดานการสนับสนุนให
ครูและผูเรียนจัดทํา ประกวดและจัดแสดง โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัย

บทที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใชเปน
เกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ การจัดการ
อาชีวศึกษา นั้น
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จึงไดจัดทํามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักการมี
สวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ คํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ครอบคลุมสมรรถนะ
วิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
ทองถิ่นและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อใหวิทยาลัยฯ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหได
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อใหเกิดผลดีกับผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาตอไป
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู
ความสามารถตามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป และสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากลุมเปาหมาย คือ จากสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจาก
บุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating.Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดาน มีการเก็บขอมูลและนําขอมูลมา
วิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2556 จํานวน 3 ดาน
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปญญา
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสู
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 1.1
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1. มีขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. มีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวา
รอยละ 75 จากหนวยงานหรือบุคคลที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานหรือเรียนตอหรือประกอบอาชีพอิสระ
3. ขอมูลตอบกลับ มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป ดานสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 3.51-5.00 รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
คําอธิบาย
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียนที่เรียนแบบ
เต็มเวลา และผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
กําหนดสําหรับผูเรียนแบบไมเต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เทียบรอยละกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 1.2
ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น รอยละ 60 ขึ้นไป (ตัวเลข ป 2558
รอยละ 61.27 เกณฑ รอยละ 80 ขึ้นไป)
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางการศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานงาน
ความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความรวมมือ
และขอตกลงรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ในการกําหนดและถือปฏิบัติตาม
“คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” เพื่อใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 2.1
มีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม มีการกําหนด “คุณธรรม
อัตลักษณของสถานศึกษา” สงเสริม สนับสนุน ใหแกบุคลากรทุกกลุมในสถานศึกษารวมถึงผูเรียน ในการ
ใหความรู และความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม การจัดทําโครงการ การดําเนินการตามโครงการ
มีการประเมินผล และกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
คําอธิบาย
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน
สังกัดมอบหมาย ดวยความเปนผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษา และความรวมมือของผูบริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
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มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 2.2
ผูอํานวยมีความรู ความเขาใจในนโยบายที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดถูกตองและสามารถสื่อสาร
ใหแก ผูบริหาร ครู บุคลากรทุกฝาย ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม เปาหมาย เพื่อใหนโยบายสําคัญของ
หนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จ รวมถึงมีการประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดแผนพัฒนาตอไป
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสงเสริม
สนับสนุน กํากับดูแล ทั้งดานปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกยอง
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 2.3
1. มีจํานวนครู 1 คนตอ จํานวนผูเรียน 40 คน สําหรับ ปวช. ครู 1 คนตอผูเรียน 30 คน สําหรับ
ปวส.
2. ครูไดรับการศึกษาอบรม ประชุมศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่
สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการเงิน สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน การสงเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม
การสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคม คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 2.4
1. มีการจัดสรรงบประมาณเปนรายจาย วัสดุฝก อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของงบดําเนินการ (ตัวเลขของปการศึกษา 2559 ประเมินได 7.5% เกณฑไมนอยกวารอยละ
20)
2. มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือ
ทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา รอยละ 1 ของงบดําเนินการ
3. มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ (ป 2558 ไดรอยละ
1.40 เกณฑไมนอยกวารอยละ 5)
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4. มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล
สารสนเทศ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษามีการ
กํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และมีการกํากับดูแลใน
การจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ รวมทั้งมีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก ขอมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลงบประมาณและ
การเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของ
จังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของ อยางนอย 4 ประเภท
ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ เพื่อบํารุงรักษาขอมูลสารสนเทศ
ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาที่ตองการและลดความซ้ําซอนของ
ขอมูล
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 2.5
1. มีการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ ใหมีสภาพ
พรอมใชงาน สะอาด เรียบรอยสวยงาม พรอมใชงาน มีความปลอดภัยและเพียงพอ
2. มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ผูบริหาร ครู บุคลากรและผูเรียนสามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยาง
มีคุณภาพ ไดแก 1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 2) มีการกําหนดสิทธิ
การเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส
ในเครื่องลูกขาย 4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบนั และ 5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 2.6
1. มีแผนงานโครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล สมาคม ชุมชน ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา และรวมมือจัดการศึกษาดานระบบ
ทวิภาคี ดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงานของผูเรียน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ
1 แหงตอผูเรียน ไมเกิน 40 คน
2. มีการเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของจากชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการเปนครูพิเศษ
วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางาน ที่จัดการเรียนการสอน
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3. ผูเรียนไดรับการอุดหนุนดานทุนการศึกษาจากบุคคล องคกรตางๆ โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน
ไมเกิน 100 คน
4. ไดรับการบริจาคเงินหรือวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากบุคคล
องคกรตางๆ ไมนอยกวา 5 รายการ
มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม
สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือ
กําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน
สมบูรณตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1
1. ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณครบทุกรายวิชาที่สอน
มีบันทึกหลังการสอน และมีการนิเทศการสอนของครูทุกคน
2. ครูทุกคนมีการศึกษาหรือวิจัยเพื่อแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน อยางนอย 1 รายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา
เดิมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.2
1. ครูมีการพัฒนารายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการสํารวจขอมูลความตองการพัฒนา อยางนอย
สาขางานละ 1 รายวิชาหรือกลุมวิชา
2. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไปปรับปรุง แกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
ตัวบงชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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พ.ศ.2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแตละหลักสูตรกําหนด เพื่อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.3
1. มีระบบทวิภาคี ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
2. ผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชนได ไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
3. ผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
4. ผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานภายนอกไมนอยกวารอยละ 5 ของผูเรียน
ทั้งหมด
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คําอธิบาย
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ
นันทนาการ สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.4
1. มีกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
2. มีกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
3. มีกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
4. มีกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
5. มีกิจกรรมใหผูเรียนใชความรูความสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาชีพ
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
6. ผูเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรม ขอ 1-5 ทุกขอ อยางนอยขอละ 1 กิจกรรม
มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 4.1
1. มีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4. มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
5. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
คําอธิบาย
จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบรอยละกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแตตัวบงชี้ที่
1.1 - 4.1
ตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่มีคาคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางในปปจจุบันสูงกวาในป
ที่ผานมา ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา
2. ตัวบงชี้ที่มีระดับคุณภาพในปที่ผานมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปปจจุบัน “ดีมาก” โดยมี
คาคะแนนสูงขึ้นหรือเทาเดิม ถือวาตัวบงชี้นั้นมีการพัฒนา
มาตรฐานสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 4.2
รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน รอยละ 60 ขึ้นไป

บทที่ 4
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ไดนําปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณและผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ป (พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2564) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงใหเห็นทิศทาง
และความมุงมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหผูเรียนไดรับความรู มีความสามารถดานวิชาชีพในระดับสากล
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ ภายใตพันธกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่มอบหมายใหสถานศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5 พันธกิจ ไดแก พันธกิจ 1
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล พันธกิจ 2 ขยายโอกาสการศึกษา
วิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย พันธกิจ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาล
โดยอาศัยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน พันธกิจ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเทคโนโลยีและสราง
องคความรู เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ พันธกิจ 5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ
ดวยวิธีที่หลากหลาย
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ไดตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญดังกลาว โดยความรวมมือของ
ผูเกี่ยวของทุกฝายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาไปสูภาคปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียนตอไป
เปาหมายและสภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
ดาน
1. ดานผลการจัดการศึกษา

2. ดานการบริหารจัดการศึกษา

เปาหมายและสภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
ดาน
3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร
ในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับบุคคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

เปาหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
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4. ดานการประกันคุณภาพภายใน

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนด
รายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนา คุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กําหนดประเด็นสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดเปาหมาย โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรวมกันทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้ขึ้น ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
1.1 ระดับความพึง
พอใจที่มีตอคุณภาพ
ของผูสําเร็จ
การศึกษา

เปาหมาย
สถานประกอบการหนวยงานที่
ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน
สถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไป
ศึกษาตอ บุคคล สถานประกอบการ
หนวยงานผูรับบริการจากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษามีความพึงพอใจตอ
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2560
- โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษาที่
จบจากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พิษณุโลก
- โครงการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับ
โครงการเศรษฐกิจใหม
- โครงการวิทยากรเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน “บุคลิกภาพเพื่อ
งานอาชีพ”
- โครงการวิทยากรเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน “เทคนิควิชาชีพ
บริการงาน”
- โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ระดับคุณภาพความ
พึงพอใจที่มีตอคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา
ปฏิบัติไดครบ 5 ขอ

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
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มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
เปาหมาย
1.2 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา
ผูเ ขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 80%
เทียบกับจํานวนผู
ขึ้นไป
เขาเรียน

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
2.1 ระดับคุณภาพ
ในการดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทาง
สถานศึกษา
คุณธรรม

เปาหมาย
สถานศึกษามีการ
ดําเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรมโดย
ยึดปฏิบัติตามคุณธรรมที่
เปนอัตลักษณของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการติดตามพัฒนาและสรางความ
เขมแข็งของระบบดูแลผูเรียนเพื่อลด
ปญหาการออกกลางคัน
- โครงการบริหารความเสี่ยง
- โครงการสรางเครือขายการติดตามดูแล
และชวยเหลือผูเรียนอาชีวศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการบึงพระรวมใจสรางสรรควัยใสรวม
ตานภัยยาเสพติด
- โครงการวัยใสไกลเอดสรูทันโรคเพศ
สัมพันธปองกันตั้งครรภกอนวัยอันควร
- โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใสใจเลือกตั้ง
- โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
- โครงการเสริมสรางคุณธรรมความเปนไทย
ชาติ ศาสนา ระมหากษัตริย
- โครงการสงเสริมคนดี

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบกับ
จํานวนผูเขาเรียนแรก
เขาของรุนนั้น 80%
ขึ้นไป

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดําเนินการบริหารจัด
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
การศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรมปฏิบัติ
ได 5 ขอ
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
2.2 ระดับคุณภาพ
ในการดําเนินการ
ตามนโยบายสําคัญ
ของหนวยงานตน
สังกัด

เปาหมาย
ผูอํานวยการสถานศึกษาได
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญ
ของหนวยงานตนสังกัดโดย
ไดรับความรวมมือจาก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียน

2.3 ระดับคุณภาพ สถานศึกษามีการบริหาร
ในการบริหารจัดการ จัดการดานบุคลากรโดย
ดานบุคลากร
สงเสริมสนับสนุนกํากับดูแล
พัฒนา ทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพตลอดจนประกาศ
เกียรติคุณยกยอง
2.4 ระดับคุณภาพ สถานศึกษามีการบริหาร
ในการบริหารจัดการ จัดการดานการเงินสอดคลอง
ดานการเงิน
กับแผนปฏิบัติงานประจําป
โดยมีคาใชจายไดครอบคลุม
ตามเกณฑทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา อศจ. ภาค และชาติ
- โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งปม.2560 และประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งปม.2560
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพณิชย
การ
บึงพระพิษณุโลก
- โครงการพัฒนาครูผูเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
- โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเปน
ผูประกอบการ
- โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเขียน
แผนธุรกิจ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดําเนินการตามนโยบายของ (5)
(5)
(5)
(5)
(5)
หนวยงานตนสังกัด ปฏิบัติ
ไดครบ 5 ขอ

ระดับคุณภาพในการบริหาร ดีมาก
จัดการดานบุคลากรของ
(5)
สถานศึกษาโดยสามารถ
ปฏิบัติได 5 ขอ

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

- โครงการติดตามการบริหารจัดการดาน ระดับคุณภาพในการบริหาร ดีมาก
การเงิน
จัดการดานการเงิน ปฏิบัติ (5)
ได 5 ขอ

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
2.5 ระดับคุณภาพ
ในการบริหารจัดการ
ดานอาคารสถานที่
ครุภัณฑ ฐานขอมูล
สารสนเทศ

เปาหมาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ดานอาคารสถานที่ดานครุภัณฑ
และดานฐานขอมูลสารสนเทศอยู
ในระดับดีมาก

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการปรับปรุงหองปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร (Central Lab)
- โครงการพัฒนาหองสมุดใหเปน
แหลงเรียนรู
- โครงการพัฒนาระบบ ICT
และโครงสรางพื้นฐานเพื่อเรียนรู
- โครงการบํารุงรักษาซอมแซม
ยานพาหนะครุภัณฑ
- โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.
- โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ
พอเพียงและปรับปรุงอาคารสถานที่
และภูมิทัศน
- โครงการหองสมุดมีชีวิต 3
E-learning
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหาร

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ระดับคุณภาพในการบริหาร ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
จัดการดานอาคารสถานที่ (5)
(5)
(5)
(5)
(5)
ดานครุภัณฑ และดาน
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติไดครบ 5 ขอ
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

2.6 ระดับคุณภาพ
ในการประสาน
ความรวมมือเพื่อ
การบริหารจัด
การศึกษา

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบงชี้
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ความสําเร็จ
สถานศึกษามีการ
- โครงการจัดการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา มัธยมศึกษา ระดับคุณภาพใน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ประสานความรวมมือกับ ตอนปลาย (ทวิศึกษา)
การประสาน
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
บุคคล ชุมชน สมาคม - โครงการฝกงานที่ประเทศญี่ปุน
ความรวมมือเพื่อ
สถานประกอบการ
- โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือจัดการอาชีวศึกษา การบริหารจัด
ชมรม หนวยงานที่
- โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
การศึกษา ปฏิบัติ
เกี่ยวของเพื่อสงเสริม - โครงการประกันภัยอุบัติเหตุอุนใจหวงใยศิษยรัก
ไดครบ 5 ขอ
สนับสนุนการบริหารจัด - โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
- โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพ
การศึกษาในระดับ
- โครงการจัดหาเงินทุน
ดีมาก
- โครงการรวมมือเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนากําลังอาชีวะ
- โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ
- โครงการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจ
ใหม
- โครงการเชิญวิทยากรเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน “บุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ”
- โครงการเชิญวิทยากรเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน “เทคนิควิชาชีพบริการงาน”
- โครงการสรางและพัฒนาระบบเครือขายความรวมมือ
- โครงการสรางเครือขายตลาดแรงงานอาชีวศึกษา
- โครงการรวมมือกับสถาบันการเงิน
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
เปาหมาย
3.1 ระดับคุณภาพ สถานศึกษาสงเสริม
ในการจัดการเรียน สนับสนุน กํากับดูแลใหครู
การสอนรายวิชา
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาใหถูกตอง
ครบถวน

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร วิชาการ
- โครงการ Pre V-net พัฒนาศักยภาพนักเรียน
นักศึกษา
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
- โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู
- โครงการรวมมือเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนากําลัง
อาชีวะ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ
- โครงการจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
- โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอน
- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีสวนรวม
- โครงการสงเสริมการประกวดสิ่งประดิษฐโครงการ
วิทยาศาสตร
- โครงการสงเสริมการวิจัยอยางงาย
- โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ความสําเร็จ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ระดับคุณภาพในการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
จัดการเรียนการสอน (5)
(5)
(5)
(5)
(5)
รายวิชา ปฏิบัติไดครบ
5 ขอ
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
3.2 ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุม
วิชา

3.3 ระดับคุณภาพ
ในการจัดการศึกษา

เปาหมาย
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาโดย
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาการประเมินการใช
หลักสูตร
- โครงการจัดการเรียนหลักสูตร
อาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและสือ่
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
กํากับดูแลการจัดการศึกษา ระดับ - โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ปวช. และ ปวส. ใหถกู ตองครบถวน แรงงาน
สมบูรณตามมาตรฐานคุณวุฒิ
- โครงการพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. พ.ศ.
ระบบทวิภาคี
2556 และระดับ ปวส. พ.ศ.
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
2556 ตามที่หลักสูตรและระเบียบ นักศึกษาระบบทวิภาคีและผูปกครอง
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด - โครงการประชาสัมพันธการเรียน
การศึกษาและการประเมินผลแตละ การสอนระบบทวิภาคี
หลักสูตรกําหนด
- โรงงานในโรงเรียน
- โครงการเชื่อมโยงการศึกษากับการ
จัดการศึกษาทุกระดับ
- โครงการจัดหาและสรางแหลง
ประกอบการ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ระดับคุณภาพในการพัฒนา ดี
ดี
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
รายวิชาหรือกลุมวิชาสามารถ (4)
(4)
(5)
(5)
(5)
ปฏิบัติได 4 ขอขึ้นไป

ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษาสามารถปฏิบัติได
4 ขอขึ้นไป

ดี
(4)

ดี
(4)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
3.3 ระดับคุณภาพ
ในการจัดการศึกษา
(ตอ)

เปาหมาย

3.4 ระดับคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแลใหมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพวิชาชีพ
- โครงการฝกอบรมวิชาชีพ 108
อาชีพ
- โครงการสนับสนุนนักศึกษาจัดตั้ง
ธุรกิจขนาดเล็ก
- โครงการพัฒนาการสรางตราสินคา
- โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการใหม
- โครงการพัฒนาเครือขายเพื่อสราง
ผูประกอบการใหมใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน
- โครงการรวมรักษธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมพรอมใจ Big Cleaning
Day
- โครงการสงเสริมสุขภาพ กีฬาสี
ภายใน
- โครงการบริการหลักสูตรระยะสั้น
ไมเกิน 30 ชั่วโมง บูรณาการเรียนรู
ภาคประชาชน

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ระดับคุณภาพในการจัด
ดี
ดี
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
การศึกษาสามารถปฏิบัติได (4)
(4)
(5)
(5)
(5)
4 ขอขึ้นไป

ระดับคุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สามารถปฏิบัติได 5 ขอ

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)

ดีมาก
(5)
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
3.4 ระดับคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร (ตอ)

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการยกระดับศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it center
- โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการเสริมสรางคุณธรรมความเปนไทยรวมกิจกรรมชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
- โครงการแขงขันกีฬาสี “บึงพระเกมส”
- โครงการหลอเทียนและแหเทียนพรรษา
- โครงการหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระดับ ปวช. และ ปวส.
- โครงการคลังปญญาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนา
องคความรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
- โครงการสงเสริมการมีงานทํา
- โครงการศูนยฝกอบรมและบริการวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาความ
ยากจน
- โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท
- โครงการสรางองคความรูในการสรางผูประกอบการเพื่อเพิ่ม
มูลคาการผลิตตอยอดสินคา
- โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร

ตัวบงชี้ความสําเร็จ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ระดับคุณภาพในการจัด ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (5)
(5)
(5)
(5)
(5)
สามารถปฏิบัติได 5 ขอ
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มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
4.1 ระดับคุณภาพ
ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

เปาหมาย
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา

4.2 รอยละของตัว
บงชี้ที่มีการพัฒนา

จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบ
รอยละกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด
รอยละ 70

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการจัดทําการประเมินตนเอง
SAR ป 2559
- โครงการจัดทํามาตรฐาน
สถานศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- โครงการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
พณิชยการบึงพระพิษณุโลก
- โครงการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2559

ตัวบงชี้ความสําเร็จ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดําเนินการประกัน
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
คุณภาพภายในสามารถ
ปฏิบัติได 5 ขอ

ดี
ดีมาก ดีมาก
ระดับคุณภาพของรอย ดี
ละ ตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา 70% 78% 80 % 80 %
(ไมพัฒนา (ไมพัฒนา (ไมพัฒนา ขึ้นไป
รอยละ 70 ขึ้นไป
4 ตัว)

3 ตัว)

2 ตัว)

(ไมพัฒนา
1 ตัว)

ดีมาก
80%
ขึ้นไป

(พัฒนา
ครบทุก
ตัว)
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บทที่ 5
การดําเนินงานและการกํากับ ติดตาม
การดําเนินการงานตามแผนพัฒนาการศึกษา สัมพันธกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทั้ง 5 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2556 ทั้ง 3 ดาน ไดแก
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
1.2 พัฒนาผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
2.1 พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา
2.2 ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
2.3 บริหารจัดการดานบุคลากรทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
2.4 บริหารจัดการดานการเงินสอดคลองกับประเด็นการประเมิน
2.5 บริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑและฐานขอมูลสารสนเทศ สะอาด เรียบรอย สวยงาม สะอาด
ปลอดภัยและมีคุณภาพ
2.6 ประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 ดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาให
ผูเรียนเปนคนดี มีความรูความสามารถ
3.2 ดําเนินการใหครูพัฒนารายวิชา โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมตามความตองการของตลาดแรงงาน
3.3 ดําเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหถูกตอง
ครบถวน สมบูรณตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556
3.4 ดําเนินการใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลกในดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสงเสริมใหผูเรียนทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน
สังคม
มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
4.1 ดําเนินการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ปฏิทินการดําเนินงาน
การกํากับ ติดตามการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลําดับ

รายการ

1
2
3

ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทํามาตรฐานการศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปขอมูลจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจํา
ปการศึกษา 2559
นําเสนอผลการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงการบริหารจัด
การศึกษาในรอบปตอไป
แตงตั้งคณะทํางานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาป
ตอไป
วางแผนและจัดระบบ
สารสนเทศของฝายตางๆ
ที่เกี่ยวของตามตัวบงชี้
การนิเทศ กํากับและติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้
ประสานงาน รวบรวมขอมูล
และภารกิจของฝาย/แผนก/
สาขาวิชา/งาน
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ปการศึกษา 2560

4
5
6
7
8
9
10
11

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2560
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