คูมือพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555 - 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เอกสาร“คูมือพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
เลมนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ไดทําการพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนคูมือการดําเนินงานของ
สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชา พณิชยการ บริหารธุรกิจ
คหกรรม และศิลปกรรม มีทั้งหมด 7 มาตรฐาน 37 ตัวบงชี้ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอสาขาวิชา/สาขางาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานจัดการศึกษา จะไดนําไปเปนแนวทางในการจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 - 2557 ตอไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบัญ
คําชี้แจง
สวนที่ 1 บริบทของสถานศึกษา
สวนที่ 2 มาตรฐานการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2555 – 2557
สวนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนที่ 1 : พัฒนาดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
แผนที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

1
2
3
4
11
16
16
22

แผนที่ 3 : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

28

แผนที่ 4 : พัฒนาการบริการวิชาชีพสูสังคม

31

แผนที่ 5: พัฒนาการสรางนวัตกรรมและการวิจัย

32

แผนที่ 6 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

34

แผนที่ 7 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

35

สวนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ

36

ภาคผนวก

46
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คําชี้แจง
มาตรฐานการประกัน คุณภาพภายในวิทยาลั ย อาชี ว ศึกษาสุ พรรณบุรี ป การศึกษา 2555 - 2557
ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 37 ตัวบงชี้ ซึ่งไดพัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ประกาศใชในวันที่
4 กรกฎาคม 2555 โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหวิทยาลัยฯ ใชเปนมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานที่กําหนด โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555 - 2557 เรียบรอยแลว
2. ใชในการประเมินตนเองสําหรับสาขาวิชา/สาขางาน/งาน/ฝาย ตามตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
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สวนที่ 1
บริบทของสถานศึกษา
วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุพรรณบุรี โดยการมีสว นรวมของครู และบุคลากรทางการศึกษา ได รวมกัน
วิเคราะหประเมินสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง โอกาสและขอจํากัดของวิทยาลัยฯ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน
เป าประสงค และประเด็ น ยุทธศาสตรการพัฒ นาสถานศึกษา ซึ่งไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา สรุปไดดังนี้
1. วิสัยทัศน (Vision)
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2. พันธกิจ (Mission)
2.1 จัดและสงเสริมการเรียนรูฝกอบรมวิชาชีพดานธุรกิจและบริการใหมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สรางเครือขายความความรวมมือ และขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพบริการ
2.3 วิจัยสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองคความรู ดานธุรกิจและบริการ
2.4 พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาการบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
4. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
6. เพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา
7. สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
8. ผลั กดั น การบู ร ณาการงานวิ จั ย และพัฒ นาถายทอดองค ความรู และเทคโนโลยี เ พื่อพั ฒ นาการ
อาชีวศึกษา
9. พัฒนาจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธภาพ
11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

~5~

4. เปาประสงคของสถานศึกษา (Goals)
4.1 ผูเรียนอาชีวศึกษา มีความรูความสามารถ มีทักษะอาชีพดานธุรกิจและบริการ และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อใหหนวยงานทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมใน การจัดการ
ศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับ
การศึกษาวิชาชีพในดานธุรกิจและบริการอยางเทาเทียมกัน
4.3 สถานศึ ก ษามี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู เ รี ย นและผู ส อน ให มี ก ารสร า งและพั ฒ นานวั ต กรรม
สิ่งประ ดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4.4 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไป
ตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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4. จํานวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2554
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแตละระดับชั้น แยกตามจํานวนเพศ
จํานวนนักศึกษา

ระดับชั้น
ชาย
91
65
42
198
12
10
22
220

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
รวมทั้งหมด

หญิง
512
411
366
1,289
141
163
304
1,593

คิดเปนรอยละ
รวม
603
476
408
1,487
153
173
326
1,813

33.26
26.25
22.50
82.02
8.44
9.54
17.98
100.00

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูบริหารจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ประเภทผูบริหาร

ชาย

หญิง

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผูอํานวยการ

-

-

-

-

1

-

1

รองผูอํานวยการ

-

3

-

1

-

4

รวม

-

3

-

2

-

5

-

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนครู อาจารย จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ชาย

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

หญิง

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

- คหกรรม

-

-

-

5

-

-

5

- อาหารและโภชนาการ

-

-

-

4

1

-

5

- ผาและเครื่องแตงกาย

-

-

-

5

-

-

5

- การบัญชี

1

1

-

6

2

-

10

- การขายและการตลาด

-

-

-

4

1

1

6

- การเลขานุการ

-

1

-

4

2

-

7

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

3

1

-

2

3

-

9

- การออกแบบ

1

1

-

1

-

-

3

- คอมพิวเตอรกราฟก

1

-

-

-

1

-

2

- สามัญสัมพันธ

5

2

-

7

5

-

19

- การโรงแรมและการทองเที่ยว

-

-

-

2

1

-

3

รวม

11

6

-

40

16

1

74

คหกรรม

พณิชยกรรม

ศิลปกรรม

พื้นฐาน

หมายเหตุ

~8~

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอนตามหนาที่และเพศ
ชาย
ตําแหนง

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

หญิง

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

เจาหนาที่งานสารบรรณ

-

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานธุรการ

1

-

-

-

1

1

-

-

3

เจาหนาที่งานบุคลากร

-

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานบัญชี

-

-

-

-

1

1

-

-

2

เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ

-

-

-

-

-

1

-

-

1

เจาหนาที่งานเอกสารการพิมพ

-

1

-

-

-

-

-

-

1

เจาหนาที่งานทะเบียน

-

-

-

-

2

-

-

-

2

เจาหนาที่งานกิจกรรม

-

-

-

-

-

1

-

-

1

เจาหนาที่งานแนะแนว

-

-

-

-

-

1

-

-

1

เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ

-

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานปกครอง

-

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานศูนยขอมูล

-

1

-

-

-

1

-

-

2

เจาหนาที่งานผลิตการคา

-

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานวัดผล

-

-

1

-

1

1

-

-

3

เจาหนาที่งานหองสมุด

-

1

-

-

-

1

-

-

2

เจาหนาที่งานวิจัย

-

-

-

-

-

1

-

-

1

พนักงานบริการ

-

-

-

-

1

-

-

-

1

พนักงานขาย

-

-

-

-

2

-

-

-

2

พนักงานพัสดุ ชั้น 3

-

-

-

-

1

-

-

-

1

หัวหนาหมวดรถยนต

1

-

-

-

-

-

-

-

1

พนักงานขับรถยนต

2

-

-

-

-

-

-

-

2

หมาย
เหตุ
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ชาย
ตําแหนง

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

หญิง

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

หัวหนาหมวดสถานที่

1

-

-

-

-

-

-

-

1

พนักงานสถานที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นักการภารโรง

3

-

-

-

3

-

-

-

6

พนักงานรักษาความปลอดภัย

3

-

-

-

-

-

-

-

3

บุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

-

-

1

-

-

1

11

3

1

-

17

10

-

-

42

รวมทั้งหมด

หมาย
เหตุ

~ 10 ~

2.5 หลักสูตรกิจกรรมที่ใชในการจัดการศึกษา
ระดับชั้น

ประเภทวิชา
คหกรรม

พาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
ศิลปกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
คหกรรม

(ปวส.)
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
สาขางาน
- คหกรรม
- คหกรรมการผลิต
- อาหารและโภชนาการ - อาหารและโภชนาการ
- ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
- ผาและเครื่องแตงกาย - ออกแบบเสื้อผา
- พณิชยการ
- การบัญชี
- การขาย
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
ศิลปกรรม
- ออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก
การโรงแรมและการ
- การทองเที่ยว
ทองเที่ยว
- การบริหารงาน
- คหกรรมการบริการ
คหกรรมศาสตร
- หลักการประกอบ
- อาหารและโภชนาการ
อาหาร
- การบัญชี
- การบัญชี
- การตลาด
- การตลาด
- การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
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สวนที่ 2
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เปนการดําเนินงานตามปกติ โดยสถานศึกษาพัฒนามาตรฐานการประกันคุณ ภาพภายใน และ
จัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนปละครั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ของ
แตละประเภทวิทยาลัยภายใตมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
2555 ใหสถานศึกษาในสังกัดเริ่มใชในปการศึกษา 2555 โดยไดกําหนดมาตรฐานออกเปน 7 มาตรฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดมีพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ เพื่อใชเปนแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 – 2557 ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 37 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2555 – 2557
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ดานผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

ตัวบงชี้

1.1 รอยละของผูเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน

เกณฑการประเมิน

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ขึ้นไป รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน
ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
อยูในระดับ ดีมาก
1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน ผูเรียนที่มีเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา นอาชีวศึกษา การศึกษาระดับชาติดา นอาชีวศึกษา (V – NET)
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขนึ้ ไป
รอยละ ๖๕ ขึ้นไป
1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา นอาชีวศึกษา การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V – NET)
(V – NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขนึ้ ไปในกลุมวิชา
ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ รอยละ ๖๕ ขึ้นไป
1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบ
ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
การอาชีวศึกษารับรอง
อาชีวศึกษารับรอง รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
1.7 รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
เทียบกับแรกเขา
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
1.8 รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน
อิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป
1 ป
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน
หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร ับริการทีม่ ีตอ หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพ
คุณภาพของผูส ําเร็จการศึกษา
ของผูสําเร็จการศึกษา อยูในระดับ ดีมาก
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
ดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูร ายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน

คุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา
อยูในระดับ ดีมาก
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
ดานการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนาํ
ของผูบริหารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

เกณฑการประเมิน

คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานสถานศึกษา อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
อยูในระดับ ดีมาก
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ รียน
คุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ รียน
อยูในระดับ ดีมาก
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
คุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ
สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
อยูในระดับ ดีมาก
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
คุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
และคอมพิวเตอร อยูในระดับ ดีมาก
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร คุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา
อยูในระดับ ดีมาก
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
คุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
งบประมาณ
อยูในระดับ ดีมาก
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
จัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและ กับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ
หรือตางประเทศ
อยูในระดับ ดีมาก
3.13 ระดับคุณภาพในการใหบริการตรวจ
คุณภาพในการใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับ
สารเสพติดใหกับผูเรียน
ผูเรียน อยูในระดับ ดีมาก
3.14 ระดับคุณภาพการพัฒนาระบบงานของ
คุณภาพการพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปน
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชน แหลงการเรียนรูและทําประโยชนใหชุมชน
ใหแกชุมชน
อยูในระดับ ดีมาก
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4
ดานการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5
ดานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรือ
งานวิจัย

มาตรฐานที่ 6
ดานการปลูกฝง
จิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพล
โลก

มาตรฐานที่ 7
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ คุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
วิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับ ดีมาก

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู

คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
อยูในระดับ ดีมาก

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ
นันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และทะนุบาํ รุงศาสนา วัฒนธรรม
อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ
นันทนาการ อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับ ดีมาก

7.1 ระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน คุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
อยูในระดับ ดีมาก
7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน คุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
การศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
อยูในระดับ ดีมาก
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สวนที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2555)
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เปนการกําหนดประเด็นสําคัญของแผนพัฒนาสถานศึกษา ใชหลักการ
บริหารโดยวัตถุประสงค (Management by Objective : MBO) ดวยการกําหนดเปาหมาย แนวทางการ
ดําเนินงาน ตัวชี้วัดและคาความสําเร็จ ใหสอดคลองกับมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 37 ตัวบงชี้ ซึ่งประกอบดวย
7 แผนงาน คือ
แผนที่ 1 : พัฒนาดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
แผนที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แผนที่ 3 : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
แผนที่ 4 : พัฒนาการบริการวิชาชีพสูสังคม
แผนที่ 5: พัฒนาการสรางนวัตกรรมและการวิจัย
แผนที่ 6 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
แผนที่ 7 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนที่ 1 : พัฒนาดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ

1. เพิ่มจํานวน
ผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑทกี่ ําหนดตาม
ชั้นป

วิทยาลัยมีการดําเนินงานและมี
ขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ปฏิบัติและความสําเร็จจากการ
ปฏิบัติเปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA) เพื่อนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพ ไดแก
1. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและเนนการปฏิบัติจริง
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.00
3. สอนซอมเสริม
4. สอนปรับพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557
รอยละผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป

75

77

80

หมายเหตุ
มีขอมูลตาม
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่
นํามาจาก
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาในป
2555 – 2557
และมีขอมูล
ตามตัวชี้วดั ตาม
มาตรฐานใหม
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เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557

หมายเหตุ

2. เพิ่มจํานวน
ผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร มา
ใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติ งานอาชีพ
อยางเปนระบบ

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. โครงงานวิทยาศาสตร
2. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร
3. โครงงานคณิตศาสตร
4. โครงงานวิชาชีพ
5. สงเสริมการประยุกตใชความรู
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

รอยละของผูเรียนที่
สามารถประยุกต
หลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ
อยางเปนระบบ

75

77

80

ขอมูลจากแผนฯ
2555 - 2557

3. เพิ่มจํานวนของ
ผูเรียนที่มีทักษะใน
การสื่อสาร ดานการ
ฟง การอาน การ
เขียนและ การ
สนทนาทัง้ ภาษาไทย
และภาษา
ตางประเทศ

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดการเรียนรูที่เนนทักษะการ
ฟง พูด อาน เขียน
2. วันสุนทรภูและวันภาษาไทย
แหงชาติ
3. ภาษาไทยวันละคํา
4. วันคริสตมาส
5. จัดตั้งชมรมภาษาไทย
6. ชมรมภาษาอังกฤษ
7. สงเสริมทักษะการฟง พูด
อาน เขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

รอยละของผูเรียนที่
มีทักษะในการ
สื่อสาร ดานการฟง
การอาน การเขียน
และการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ

75

77

80

ขอมูลจากแผนฯ
2555 - 2557
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เปาหมาย
4. เพิ่มจํานวนของผู
เรียนที่มี
ความสามารถ
ใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปน
ในการศึกษาคนควา
และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม

แนวทางดําเนินการ

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดการเรียนการสอนในระบบ
e-learning
2. ครูผูสอนจัดทํา e-book
3. ผูเรียนสงงานผานระบบ
e-mail
4. จัดการเรียนการสอนที่เนนการ
ใชความรูและเทคโนโลยี
5. เพิ่มจํานวนของผู มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
เรียนที่มีคุณธรรม
การดําเนินงานและผลจากการ
จริยธรรมคานิยม
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
ที่ดีงามในวิชาชีพ
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มีบุคลิกภาพที่
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
เหมาะสมและมี
1. จัดกิจกรรมชาติ ศาสนา
มนุษยสัมพันธที่ดี
พระมหากษัตริย
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษา
3. โครงการ เยาวชนคนดีศรี
สุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
4. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
5. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
6. กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
7. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
8. การบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ในทุกรายวิชา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557

หมายเหตุ

รอยละของผูเรียนที่
มีความสามารถใช
ความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปน
ในการศึกษาคนควา
และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม

75

77

80

ขอมูลจากแผนฯ
2555 - 2557

รอยละของผูเรียนที่
มีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี

75

77

80

ขอมูลจากแผนฯ
2555 – 2557
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เปาหมาย
6. เพิ่มจํานวน
ผูเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา
ระดับ ปวช.

7. เพิ่มจํานวน
ผูเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา
ระดับ ปวส.

8. เพิม่ จํานวนของ
ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพและ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูงที่ผาน
เกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เตือนกอนรีไทร
3. สอนซอมเสริม
4. ประชุมผูปกครองนักเรียน
นักศึกษากลุมเสี่ยง
5. พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เตือนกอนรีไทร
3. สอนซอมเสริม
4. ประชุมผูปกครองนักเรียน
นักศึกษากลุมเสี่ยง
5. พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาขอสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและเนนการปฏิบัติจริง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557

หมายเหตุ

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมดใน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา

75

77

80

ขอมูลจากแผนฯ
2555 – 2557

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมดใน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา

75

77

80

ขอมูลจากแผนฯ
2555 – 2557

รอยละของผูเรียนที่
ผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

75

77

80

ขอมูลจากแผนฯ
2555 – 2557
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เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ

9. จํานวนของผูส ําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปวช.3 ที่มีคะแนน
เฉลี่ยระดับปกติ

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ จัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนน
ทักษะการปฏิบตั ิจริง
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาขอสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและเนนการปฏิบัติจริง
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1.จัดปจฉิมนิเทศผูสาํ เร็จการศึกษา
2. แนะแนวอาชีพและศึกษาตอ
3. ติดตามผูสาํ เร็จการศึกษา
4. ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. สรางความสัมพันธระหวาง
สถานประกอบการและ
สถานศึกษา

10. จํานวนผูเรียนที่
ผานเกณฑการ
ทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ

11. เพิ่มจํานวนของ
ผู สําเร็จการศึกษาที่
ไดงานทําใน
สถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

12. เพิ่มระดับความ
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ
หนวยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557
รอยละของผูเรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
(V – NET)

70

75

75

รอยละของผูเรียน
ที่ผานเกณฑการ
ทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ

80

80

80

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงาน
ทําในสถาน
ประกอบการ/
ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

70

75

80

ระดับความพึงพอใจ 4.00
เฉลี่ยโดยรวมของ
สถานประกอบการ
หนวยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา

4.10

4.20

หมายเหตุ

~ 21 ~

เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ

2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณ ลักษณะ
ที่พึงประสงคกอนเขาสู
สถานประกอบการ
3. การศึกษาความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา
13. เพิ่มจํานวนของ มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ผูเรียนที่สามารถ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
วางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพ และ คุณภาพ (PDCA)เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
มีรายไดระหวาง
1. จัดองคความรูในการสราง
เรียน
ผูประกอบการใหม
2. ประชาสัมพันธ SMEs วอศ.
สุพรรณบุรี
3. จัดตั้งบริษัทจําลอง
4. จําหนายเคกเทศกาลปใหม
5. การหารายไดระหวางเรียน
6. โครงการภายใตการนิเทศ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
14. เพิ่มจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา การดําเนินงานและผลจากการ
ตามหลักสูตรเทียบ ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนําไปสู
กับแรกเขา
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
2. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
3. การวิจัยในชั้นเรียน
4. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
การปฏิบัติจริง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557

รอยละของผูเรียน
สามารถวางแผน
ธุรกิจประกอบอาชีพ
และมีรายได
ระหวางเรียน

62

63

64

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับ
แรกเขา

80

81

82

หมายเหตุ

~ 22 ~

แผนที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ

1. เพิ่มจํานวน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
หลักสูตรฐาน
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

2. มีแผนการจัดการ มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
เรียนรูแบบบูรณาการ ดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพ
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
2. นิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
3. มีวิธีการวัดผล
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
2. นิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีรายวิชาที่มีผลการ
พัฒนาตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของ
สถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
รายวิชาที่มีการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการอยางมี
คุณภาพ

รายวิชามีวิธีการวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา

4. ความพึงพอใจของ มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ระดับความพึงพอใจ
ผูเรียนที่มีตอคุณภาพ ดําเนินงานและผลการ ปฏิบัติงาน
เฉลี่ยโดยรวม
การสอนของผูสอน เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. การอบรมเทคนิควิธีสอน และการ
สรางสื่อการสอนแกครู
2. ประเมินคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา

2555 2556 2557 หมายเหตุ
76

78

80 ขอมูลจากแผนฯ
2555 – 2557

76

78

80 ขอมูลจากแผนฯ
2555 – 2557

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

4.00

4.20 4.50 ขอมูลจากแผนฯ
2555 - 2557

~ 23 ~

เปาหมาย
5. จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อวัสดุฝก
อุปกรณสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสมฯ

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพือ่ นําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. การจัดสรรงบประมาณสําหรับ
จัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุการศึกษา
สําหรับการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝก อุปกรณ
สําหรับจัด การเรียน
การสอนฯ

2555 2556 2557 หมายเหตุ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ขอมูลจากแผนฯ

6. ความเหมาะสม
และเพียงพอของ
ระบบคอมพิวเตอรใน
แตละสาขา วิชา

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสูมาตรฐาน
คุณภาพ ไดแก
1. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร
ใหเพียงพอกับผูเรียน
2. ซอมแซมคอมพิวเตอร

จํานวนผูเรียนตอ
เครื่องคอมพิวเตอรใน
แตละครั้งของการ
เรียนในรายวิชาที่ใช
เครื่องคอมพิวเตอร
(ผูเรียน : คอมพิวเตอร
1 คน : เครื่อง)

7. การพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการ
ใชอาคารสถานที่
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. มีแผนงาน โครงการในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ของสถานศึกษา
2. จัดทําระบบความปลอดภัยของ
หองเรียน
3. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัย
4. ปรับปรุงสวมตามมาตรฐาน
สวม HAS
5. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
6. จัดระบบจราจรในสถานศึกษา
7. การประเมินผลงานตามโครงการ
8. พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปน
e-library
9. พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสู
การบริการบนเว็บไซด

ระดับคุณภาพในการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก
พัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใช
อาคารสถานที่
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ

2555 - 2557

1:1

1:1

1:1 ขอมูลจากแผนฯ
2555 - 2557

~ 24 ~

เปาหมาย

8. มีวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอรอยาง
เหมาะสม

แนวทางดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

10. สงเสริมปญญา พัฒนาความคิด
สรางเสริมการเรียนรู
11. จัดซื้อหนังสือ ตําราเรียน
นิตยสาร วารสาร
12. ศึกษาความพึงพอใจของผูเขาใช
หองสมุดและศูนยการเรียนรู
13. เชาสัญญาณอินเตอรเน็ตและ
สัญญาณเคเบิล
14. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
ดวยตนเอง
15. จัดหาวัสดุสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง
16. จัดทําสื่อสําหรับการเรียนรูด วย
ตนเอง
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ระดับความเหมาะสม
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน ในการจัดใหมีครุภัณฑ
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
และอุปกรณการเรียน
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. มีแผนงาน โครงการ การจัดหา
การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร
2. มีการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ
3. มีการประเมินความพึงพอใจตอ
การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ผูเรียน
4. มีผลการประเมิน ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ

2555 2556 2557 หมายเหตุ
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เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
9. มีระบบความ
ดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน
ปลอดภัยของ
เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
สภาพแวดลอม
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
สิ่งอํานวยความ
1. จัดทําระบบความปลอดภัย ของ
สะดวกที่เอื้อตอการ
หองเรียน
เรียนรูในสาขาวิชา / 2. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัย
สาขางาน
3. ปรับปรุงสวมตามมาตรฐานสวม
HAS
4. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
5. จัดระบบจราจรในสถาน ศึกษา
10. ครูและบุคลากร มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ทางการศึกษาของ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
สถานศึกษาไดรับการ เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
พัฒนาตามหนาที่ที่ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
รับผิดชอบ
1. พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา
2. ดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
ทุนการศึกษาทุนวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
3. ดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษา เขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับ
สถานศึกษาอืน่ หนวยงาน องคกร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
4. ดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
5. ดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองดาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของสาขางานที่
จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพ
แวดลอม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกได
อยางมีคุณภาพ

ระดับคุณภาพของครู
และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาในวิชาชีพที่
สอนหรือตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ

2555 2556 2557 หมายเหตุ
75

77

80 ขอมูลจากแผนฯ
2555 - 2557

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

~ 26 ~

เปาหมาย

11.เพิ่มจํานวนครั้ง
หรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งภายในและ
ภายนอก สถานศึกษา
หรือตางประเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
12. เพิ่มการคัดเลือก
จํานวน สถาน
ประกอบการที่มีการ
จัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษาในการ
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและ
ระบบปกติ

13. จัดหาผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน

แนวทางดําเนินการ
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. มีแผนงาน โครงการ ในการระดม
ทรัพยากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2. พิธีมอบทุนการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพใหการบริการ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. มีการคัดเลือกสถานประกอบการ
หนวยงานในการสงผูเรียนเขาฝกงาน
ตรงหรือสัมพันธกับงาน
2. ทําสัญญาฝกอาชีพนักเรียนระบบ
ทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
3. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
4. ลงนามความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. พัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญา
ทองถิ่น

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2555 2556 2557 หมายเหตุ

มีการระดมทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ (ครั้ง)

25

27

30

จํานวนสถานประกอบ
การที่มีการจัด
การศึกษา รวมกับ
สถานศึกษาจัด
การศึกษาระบบ
ทวิภาคี และ/หรือ
ระบบปกติ

25

30

35

รอยละของสาขาวิชาที่
มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ
รวมในการพัฒนา
ผูเรียน

90

90

90

~ 27 ~

เปาหมาย

14. ครูผูสอนประจํา
ที่มีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรียนใน
แตละสาขาวิชาที่
เหมาะสม
15. จํานวนผูส อน
ประจําตอผูเรียนที่
เหมาะสม

16. จัดทําแผนการ
บริการจัดการ
สถานศึกษาและ
พัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ

แนวทางดําเนินการ
2. เสริมสรางความรูและ
ประสบการณตรง จากวิทยากร
ภายนอก
3. จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จางครูพิเศษในสาขาที่ขาดแคลน
ครู
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนํา ไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. ขออัตราเพื่อบรรจุครูเพิ่ม
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนํา ไปสูมาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําป
3. การรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

รอยละของสาขาวิชา/
สาขางานที่ผูสอน
ประจํามีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพตอผูเรียนตาม
เกณฑผูสอน1คน:
ผูเรียนไมเกิน35 คน
อัตราสวนผูส อน
ประจําตอผูเรียน
ทั้งหมดของ
สถานศึกษา
(ผูสอน1คน:ผูเรียน)

2555 2556 2557 หมายเหตุ

100

100

100 ขอมูลจากแผนฯ
2555 - 2557

1:25

1:25 1:25 ขอมูลจากแผนฯ
2555 - 2557

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

~ 28 ~

แผนที่ 3 : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ

1. คุณภาพใน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
การจัดระบบดูแล ดําเนินงานและผลจากการ
ผูเรียน
ปฏิบัตงิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
1. มีแผนงาน โครงการสงเสริม
สนับสนุน
2. มีการปฐมนิเทศผูเรียน
3. มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัด
ใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษาอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง
4. ประชุมผูปกครองนักเรียน
นักศึกษากลุมเสี่ยง
5. มีการจัดหาผูปกครองเครือขาย
เพื่อรวมดูแลผูเรียน
6. มีแผนงาน โครงการสงเสริม
สนับสนุน
2. บริการตรวจ มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
สารเสพติดใหกับ ดําเนินงานและผลจากการ
ผูเรียนทั้งหมด
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
1. มีการจัดใหบริการการตรวจ
สารเสพติดใหกับผูใหกับผูเรียน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
2. มีการติดตอประสานงาน
ความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่ใหบริการ
ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557 หมายเหตุ
ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ระดับคุณภาพในการ
ใหบริการตรวจ
สารเสพติดใหกับ
ผูเรียน

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

~ 29 ~

เปาหมาย

3. ลดจํานวน
ผูเรียนที่ออก
กลางคันเมื่อ
เทียบกับแรกเขา
4. จัดกิจกรรมที่สง
เสริมดานวิชาการ
คุณธรรมจริยธรรม
คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ

แนวทางดําเนินการ
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือ
ครูที่ปรึกษาในการกํากับ ควบคุม
ดูแลผูเรียนในการเขารับการตรวจ
สารเสพติด
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
ดานการตรวจสารเสพติดใหกับ
ผูเรียน
5. สถานศึกษามีการรายงาน
สรุปผลการตรวจสารเสพติดใหกับ
ผูเรียน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
1. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษา
2. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
3. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
5. กิจกรรมชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
6. การแขงขันทักษะวิชาชีพ
7. มหกรรมโครงการวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557 หมายเหตุ

รอยละของผูเรียนทั้ง
หมดที่ออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเขา

30

25

20 ขอมูลจากแผนฯ

สาขาวิชา/สาขางานที่
มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3
ประเภทกิจกรรม

70

75

80 ขอมูลจากแผนฯ

2555 - 2557

2555 - 2557

~ 30 ~

เปาหมาย
5. จัดกิจกรรม
สงเสริมการ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม

6. การปลูกฝง
จิตสํานึกดาน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
1. สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
2. ธนาคารขยะ
3. โครงการ/กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการนุรักษสิ่งแวดลอม
4. ผลการประเมินการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
5. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูที่เกี่ยวของ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557 หมายเหตุ
ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

~ 31 ~

แผนที่ 4 : สงเสริมการบริการวิชาชีพสูสังคม
เปาหมาย
1. เพิ่มจํานวนและ
ประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการ
ที่ใหบริการวิชาชีพ
และฝกทักษะวิชาชีพ

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อนํา ไปสูมาตรฐานคุณภาพ
1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ
2. ผูเรียนในแตละสาขางานเขารวม
บริการ ไมนอยกวา รอยละ 60
3. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
4. ครู และบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 60
2. จัดสรร
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
งบประมาณ
ดําเนินงานและผลจากการปฏิบตั ิงาน
ในการจัดกิจกรรม / เปนไปตาม วงจรคุณภาพ (PDCA)
โครงการที่ใหบริการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ
วิชาชีพและฝก
ทักษะอาชีพทักษะ
ใหอยางเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ การ
บริการวิชาการและ
วิชาชีพ

2555 2556 2557
ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ

รอยละงบประมาณที่ใช 0.50 0.60 0.70 ขอมูลจากแผนฯ
2555 - 2557
จริงในการดําเนินการตอ
งบดําเนินการไมรวม
งบลงทุน

~ 32 ~

แผนที่ 5: สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการวิจัย
เปาหมาย
1. เพิ่มจํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน

2. เพิ่มจํานวน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงการของสถานศึกษา
ครู นักเรียน ที่ใช
ประโยชนในสถานศึกษา
ชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ

3. เพิ่มจํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงการ ที่ไดรับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด
ภาคและชาติ
4. เพิ่มจํานวน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจยั โครงการ
ใชประโยชนในระดับ
สถานศึกษา จังหวัด ภาค
และชาติ/หรือไดรับการ
เผยแพรตอสาธารณชน
5. งบประมาณที่ใชในการ
สราง พัฒนา และ
เผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานเปนไปอยาง
เหมาะสม

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การดําเนินงาน
และผลจากการปฏิบัติงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA) เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2555 2556 2557
รอยละ 100 ของสาขางาน 100 100 100
ทั้งหลักสูตร ปวช. และ
ปวส. ที่มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจยั และโครงงาน
(ปวช.,ปวส.ชิน้ งาน/
ภาคเรียน)
ระดับคุณภาพของ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
1. เพิ่มศักยภาพนักวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
เครือขาย
2. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน งานวิจยั โครงการของ
สถานศึกษา ครู นักเรียน
แผนกวิชา สถาบัน
ที่ใชประโยชนใน
3. การจัดการสอนวิชา
สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด
โครงการวิชาชีพ
ภาค และชาติ
4. ประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและ
โครงการ
การประกวดผลงานวิจัย ระดับคุณภาพของ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
และโครงการ
งานวิจยั โครงการ ของ
สถานศึกษา ครู นักเรียน
ที่ใชประโยชนใน
สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ
มีขอมูลที่แสดงความ
จํานวนนวัตกรรม
3
3
3
ตระหนัก การดําเนินงาน สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และผลจากการปฏิบัติงาน โครงงาน ที่ใชประโยชน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ ทางวิชาชีพในระดับ
(PDCA) เพื่อนําไปสู
สถานศึกษา จังหวัด ภาค
มาตรฐานคุณภาพ
และชาติ/หรือ ได รับการ
เผยแพรตอสาธารณชน
มีขอมูลที่แสดงความ
รอยละของงบประมาณที่ 1.10 1.10 1.10
ตระหนัก การดําเนินงาน ใชจริงในการดําเนินงานตอ
และผลจากการปฏิบัติงาน งบดําเนินการ ยกเวน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ งบลงทุน
(PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

หมายเหตุ
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เปาหมาย
6. เพิ่มจํานวนครั้งและ
ชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจยั และโครงงาน

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การดําเนินงาน
และผลจากการปฏิบัติงาน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA) เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
- การเผยแพรผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจยั และโครงงานผาน
ชองทางตางๆ เชน
วารสาร จดหมายขาวเวป
ไซต ปายนิเทศ เอกสาร
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับคุณภาพในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงาน

2555 2556 2557
ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ
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แผนที่ 6 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปาหมาย
1. การบริหารงานของ
ผูบริหารมีความสอด คลอง
กับแผนยุทธ ศาสตรและการ
มีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได
2. บุคลากรในสถาน ศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. การบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

4. การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของ
ผูบริหารที่มีคุณภาพ

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เ พื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. พัฒนาเวปไซตใหทันสมัย
และมีขอมูลครบทุกดาน
3. พัฒนาบุคลากรในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
5. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เ พื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

รอยละของครูที่
90
95 100
สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตองเหมาะสม
ระดับคุณภาพของการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก
จัดระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา

ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย

2555 2556 2557 หมายเหตุ
ดี ดีมาก ดีมาก

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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แผนที่ 7 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปาหมาย
1. ระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อนํา
ไปสูมาตรฐานคุณภาพ
1. มีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. การติดตาม ตรวจสอบ
4. รายงานประจําปของ
สถานศึกษา
5. รายงานการประเมินตนเอง
รายบุคคล
6. รายงานการประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา
7. การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและแผนกวิชา
8. การใหความรูเกี่ยวกับ ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ
2. ระดับคุณภาพในการ มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
ประกันคุณภาพภายใน การดําเนินงานและผลจากการ
ตามมาตรฐานการศึกษา ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
ของสถานศึกษา
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2555 2556 2557
ระดับคุณภาพของ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพ
ภายใน

ระดับคุณภาพในการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

หมายเหตุ
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สวนที่ 4
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ
แผนที่ 1 : พัฒนาดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป

1. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และเนนการปฏิบัติจริง
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชา ไมต่ํากวา 2.00
3. สอนซอมเสริม
4. สอนปรับพื้นฐาน
1. โครงงานวิทยาศาสตร
2. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร
3. โครงงานคณิตศาสตร
4. โครงงานวิชาชีพ
5. สงเสริมการประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

- งานหลักสูตร
- งานวัดและประเมินผล
- แผนกวิชา

2. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่
สามารถประยุกต
หลักการทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาใช
แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ
3. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่มี
ทักษะในการสื่อสาร
ดานการฟง การอาน
การเขียน และการ
สนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ

- แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ

1. จัดการเรียนรูที่เนนทักษะการฟง พูด - แผนกวิชาสามัญ
อาน เขียน
สัมพันธ
2. วันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ
3. ภาษาไทยวันละคํา
4. วันคริสตมาส
5. ชมรมภาษาไทย
6. ชมรมภาษาอังกฤษ
7. สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. ครูผูสอนชาวตางประเทศ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
4. เพิ่มจํานวนของผูเรียน 1. จัดการเรียนการสอนในระบบ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ที่มีความรูและ
e-learning
ธุรกิจ
เทคโนโลยีที่จําเปนใน 2. สงเสริมผูสอนจัดทํา e-book
การศึกษาคนควาและ 3. สงเสริมผูเรียนสงงานผานระบบ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได
e-mail
อยางเหมาะสม
4. จัดการเรียนการสอนที่เนนการใช
ความรูและเทคโนโลยี
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เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

5. เพิ่มจํานวนของผูเรียนที่ 1. กิจกรรมชาติ ศาสนา
มีคุณธรรมจริยธรรม
พระมหากษัตริย
คานิยมที่ดีงามใน
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
นักศึกษา
เหมาะสมและมีมนุษย 3. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและ
สัมพันธที่ดี
คนดีศรีอาชีวะ
4. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
5. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
6. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
7. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
8. การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ในทุกรายวิชา
9. ไหวครูชางศิลปกรรม
6. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
สําเร็จการศึกษา ระดับ 2. เตือนกอนรีไทร
ปวช.
3. สอนซอมเสริม
4. ประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
7. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่
กลุมเสี่ยง
สําเร็จการศึกษา ระดับ
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปวส.
ทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 2.00
8. เพิ่มจํานวนของ
1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผูสําเร็จการศึกษา
2. พัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตร
3. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประกาศนียบัตร
และเนนการปฏิบัติจริง
วิชาชีพและ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ที่ผาน
เกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบ
- งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- แผนกวิชา

- งานครูที่ปรึกษา

- งานวัดและประเมินผล
- แผนกวิชาชีพ
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เปาหมาย
9. เพิ่มจํานวนของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่
ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/
ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
10. เพิ่มระดับความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ
หนวยงานหรือ
สถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา ที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษา
11. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่
สามารถวางแผน
ธุรกิจประกอบอาชีพ
และมีรายไดระหวาง
เรียน

โครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
แนะแนวอาชีพและศึกษาตอ
ติดตามผูสําเร็จการศึกษา
ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา

ผูรับผิดชอบ
- งานแนะแนวอาชีพฯ
- งานศูนยขอมูลฯ

1. สรางความสัมพันธระหวางสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงคกอนเขาสูสถาน
ประกอบการ
3. การศึกษาความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา

- งานทวิภาคี
- งานแนะแนวฯ
- งานวิจัยฯ

1. จัดองคความรูในการสราง
ผูประกอบการใหม
2. ประชาสัมพันธ SMEs วอศ.
สุพรรณบุรี
3. จัดตั้งบริษัทจําลอง
4. จําหนายเคกเทศกาลปใหม
5. การหารายไดระหวางเรียน
6. โครงการภายใตการนิเทศ

- งานสงเสริมผลิตผลฯ
- แผนกวิชาชีพ
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แผนที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย
1. เพิ่มจํานวนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ
2. มีแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการที่มี
คุณภาพ
3. ความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
สอนของผูสอน
4. จัดสรรงบประมาณใน
การจัดวัสดุฝกอุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม
5. ความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา
6. การพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนของสถานศึกษา
และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ

โครงการกิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. จัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
2. นิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
1. การอบรมเทคนิค วิธีสอน และการ
สรางสื่อการสอนแกครู
2. ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา
1. จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุ
ฝกและวัสดุการศึกษาสําหรับการ
เรียนการสอน

ผูรับผิดชอบ
- งานหลักสูตรฯ
- แผนกวิชา
- งานหลักสูตรฯ

- งานหลักสูตรฯ
- งานวิจัยฯ

- งานวางแผนฯ
- แผนกวิชา

1. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรให
เพียงพอกับผูเรียน
2. ซอมแซมคอมพิวเตอร

- แผนกวิชา

1. ปรับปรุงหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ
2. ติดตามและประเมินผลการใช
หองเรียน
3. ดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็น
4. เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
5. ซอมแซมและดูแลรักษาลิฟต
6. พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปน
e - library
7. พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสู
การบริการบนเว็บไซด
8. สงเสริมปญญา พัฒนาความคิด
สรางเสริมการเรียนรู
9. จัดซื้อหนังสือ ตําราเรียน นิตยสาร
วารสาร

-

งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
แผนกวิชา
งานวิทยบริการและ
หองสมุด
- ศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง
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เปาหมาย

โครงการกิจกรรม

10. ศึกษาความพึงพอใจของผูเขาใช
หองสมุดและศูนยการเรียนรู
11. เชาสัญญาณอินเตอรเน็ตและ
สัญญาณเคเบิล
12. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรูดวย
ตนเอง
13. จัดหาวัสดุสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง
14. จัดทําสื่อสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง
7. มีครุภัณฑและอุปกรณ 1. การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อพัฒนา
การเรียนอยางเหมาะสม
การศึกษา
2. ซอมแซมครุภัณฑการศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลการใช
ครุภัณฑการศึกษา
8. มีระบบความปลอดภัย 1. จัดทําระบบความปลอดภัยของ
ของสภาพแวดลอม สิ่ง
หองเรียน
อํานวยความสะดวกที่
2. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัย
เอื้อตอการเรียนรู ใน
3. ปรับปรุงสวมตามมาตรฐานสวม HAS
สาขาวิชา/สาขางาน
4. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
5. จัดระบบจราจรในสถานศึกษา
9. ครูและบุคลากรทางการ 1. พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมการ
ศึกษาของสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
ไดรับการพัฒนาตาม
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
หนาที่ที่รับผิดชอบ
สถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ

- แผนกวิชา
- งานพัสดุ

- งานอาคารสถานที่

- งานบุคลากร
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เปาหมาย
10. เพิ่มจํานวนครั้งหรือ
ปริมาณในการระดม
ทรัพยากรใสการ
จัดจัดารศึกษาจาก
แหลงตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาและ/หรือ
ตางประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
11. เพิ่มจํานวนสถาน
ประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารวมกับ
สถานศึกษาในการจัด
การศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ
12. จัดหาผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีสวน
รวมในการพัฒนา
ผูเรียน
13. ครูผูสอนประจําที่มี
คุณวุฒิดานวิชาชีพตอ
ผูเรียนในแตละ
สาขาวิชาที่เหมาะสม
14. จํานวนผูสอนประจํา
ตอผูเรียนที่เหมาะสม

โครงการกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. การระดมทรัพยากรภายในและ
- งานความรวมมือ
ภายนอกสถานศึกษา
- งานแนะแนวฯ
2. พิธีมอบทุนการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพใหการบริการกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

1. ทําสัญญาฝกนักเรียนทวิภาคีรวมกับ
สถานประกอบการ
2. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
3. ลงนามความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน
4. การคัดเลือกสถานประกอบการ
1. พัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญาทองถิ่น
2. เสริมสรางความรูและ
ประสบการณตรงจากวิทยากร
ภายนอก
3. จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น
1. จางครูพิเศษในสาขาที่ขาดแคลนครู

- งานทวิภาคี
- งานความรวมมือ

1. ขออัตราเพื่อบรรจุครูเพิ่ม

- งานบุคลากร

- งานหลักสูตร
- แผนกวิชา

- งานบุคลากร
- งานหลักสูตรฯ
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แผนที่ 3 : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนไดพบครูที่ปรึกษา
2. ลดจํานวนผูเรียนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเขา

1.
2.
3.
4.
5.

โครงการกิจกรรม
นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
ผูประสานสิบทิศ
สมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
ผูปกครองเครือขาย
วิจัยปญหาและสาเหตุการ
ออกกลางคันของผูเรียน

6. ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน
นักศึกษา
7. ประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
กลุมเสี่ยง
3. บริการตรวจสารเสพติด 1. ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียนทั้งหมด
ใหกับนักเรียน นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมที่สงเสริม
1. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ดานวิชาการ คุณธรรม นักศึกษา
จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม 2. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ในวิชาชีพ รวมทั้งดาน 3. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
บุคลิกภาพและมนุษย
4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
สัมพันธ
5. กิจกรรมชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
6. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. การแขงขันทักษะวิชาชีพ
8. มหกรรมโครงการวิชาชีพ
5. จัดกิจกรรมสงเสริมการ 1. สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
อนุรักษสิ่งแวดลอม
2. ธนาคารขยะ
3. การจัดทําโครงการ/กิจกรรม
5. รายงานผลการประเมิน

ผูรับผิดชอบ
- งานครูที่ปรึกษา

- งานสวัสดิการฯ
- งานกิจกรรม
- แผนกวิชา

- งานกิจกรรม
- แผนกวิชา
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แผนที่ 4 : สงเสริมการบริการวิชาชีพสูสังคม
เปาหมาย
1. เพิ่มจํานวนและ
ประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและฝก
ทักษะวิชาชีพ
2. จัดสรรงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะ
อาชีพทักษะใหอยาง
เหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.

โครงการกิจกรรม
อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
อบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
สรางอาชีพเพื่อชุมชน
Fix it Center
ปฏิบัติราชการรวมกับจังหวัด

ผูรับผิดชอบ
- งานโครงการพิเศษ
- แผนกวิชา

แผนที่ 5 : สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการวิจัย
เปาหมาย
โครงการกิจกรรม
1. เพิ่มจํานวนนวัตกรรม
1. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยเครือขาย
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ 2. วิจัยในชั้นเรียน
โครงงาน
3. การจัดทํางานวิจัยของครูและ
นักเรียน นักศึกษาแตละแผนกวิชา
4. ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ และโครงงาน
5. พัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ
2. เพิ่มจํานวนนวัตกรรม
1. เผยแพรผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
โครงงานที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพและใช
ประโยชนในสถานศึกษา
ชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติ และ/หรือไดรับการ
เผยแพรตอสาธารณชน

ผูรับผิดชอบ
- งานวิจัยฯ
- แผนกวิชา

- งานวิจัยฯ
- งานประชาสัมพันธ
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เปาหมาย
โครงการกิจกรรม
3. งบประมาณที่ใชในการ 1. จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัย
สราง พัฒนาและ
2. เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจาก
เผยแพรนวัตกรรม
ภายนอก
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานเปนไป
อยางเหมาะสม
4. เพิ่มจํานวนครั้งและชอง 1. เผยแพรผลงานนวัตกรรม
ทางการเผยแพรขอมูล
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน

ผูรับผิดชอบ
- งานวิจัยฯ
- งานวางแผนฯ

- งานวิจัยฯ
- งานประชาสัมพันธ

แผนที่ 6 : พัฒนาผูบริการใหมีภาระผูนําและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปาหมาย
1. การบริหารงานของ
ผูบริหารมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการมี
สวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได

2. บุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. ระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อการ
บริหารจัดการและการ
จัดการความรูของ
สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ

1.
2.
3.
4.

โครงการกิจกรรม
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.
2555-2557
จัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจําป
ติดตามผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาประจําป
จัดทําแผนและกลไกการบริหาร
ความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ
- งานวางแผนฯ
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- งานปกครอง

1. เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- งานบุคลากร
2. เชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรม
จริยธรรมดีเลิศ
3. ครูดีเดนประจําป
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานศูนยขอมูล
2. พัฒนาเว็บไซตใหทันสมัยและมีขอมูล
ครบทุกดาน
3. พัฒนาบุคลากรในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนที่ 7 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปาหมาย
1. ระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
2. ประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพภายใน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

โครงการกิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
- งานประกันคุณภาพ
รายบุคคล
- แผนกวิชา
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของวิทยาลัย
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
ประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และแผนกวิชาโดยคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพแก
บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
จัดทําแผนกํากับ ติดตาม
เตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม
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ภาคผนวก
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