คูมือพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558 - 2560

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เอกสาร“คูมือพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
เล ม นี้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาได ทํ า การพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น คู มื อ การดํ า เนิ น งานของ
สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาพณิชยการบริหารธุรกิจค
หกรรมและศิลปกรรมมีทั้งหมด 7 มาตรฐาน35ตัวบงชี้ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพิ่มเติมของสถานศึกษาจํานวน 2 ตัวบงชี้
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอสาขาวิชา/สาขางานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงานจัดการศึกษา จะไดนําไปเปนแนวทางในการจัดการกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2558 - 2560ตอไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
คําชี้แจง
สวนที่ 1 บริบทของสถานศึกษา
สวนที่ 2 มาตรฐานการจัดการศึกษาปการศึกษา2558 – 2560
สวนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ และ

1
2
3
4
11
16
16

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานอาเซียน

17

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงระบบสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมและ

18

คุณลักษณะอันพึงประสงค
กลยุทธที่ 4 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

22

กลยุทธที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู

22

กลยุทธที่ 6 เพิ่มขีดความสามารถในดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและ

23

งานวิจัย
กลยุทธที่ 7 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือขายความรวมมือ

24

กลยุทธที่ 8 ใหบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม

25

กลยุทธที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช

25

ICT เปนฐาน
สวนที่4โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ภาคผนวก

27
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คําชี้แจง
มาตรฐานการประกั น คุ ณภาพภายในวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ป ก ารศึ ก ษา 2558– 2560
ประกอบดวย 7 มาตรฐาน37ตัวบงชี้ซึ่งไดพัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ประกาศใชในวันที่4กรกฎาคม
2555โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. ใหวิทยาลัยฯ ใชเปนมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานที่กําหนด
2.ใชในการประเมินตนเองสําหรับสาขาวิชา/สาขางาน/งาน/ฝายตามตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
3. สรุปผลการประเมินตนเองเทียบจากเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๕ ปรับปรุง ๒๕๕๘
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สวนที่ 1
บริบทของสถานศึกษา
วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุพรรณบุรี โดยการมีสว นรวมของครู และบุคลากรทางการศึกษา ได รวมกัน
วิเคราะหประเมินสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง โอกาสและขอจํากัดของวิทยาลัยฯ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน
เปาประสงค และกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
สรุปไดดังนี้

1. วิสัยทัศน (Vision)
องคกรแหงการเรียนรูคูคุณธรรม มุงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการ ใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.พันธกิจ (Mission)
2.1ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการใหมีความรู ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติ
ที่ดีตอวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2.2ปลูกฝงจิตสํานึกใหรักชาติ ศาสน กษัตริย ศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.3สรางเครือขายความรวมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาดานธุรกิจและ
บริการ
2.4 สงเสริมการเรียนรู ฝกอบรมวิชาชีพดานธุรกิจและบริการ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.5จัดและสงเสริมการเรียนรู ฝกอบรมวิชาชีพดานธุรกิจและบริการ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.6 พัฒนาระบบบริการจัดการสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยใชหลักธรรมาภิบาล

3. เปาประสงคของสถานศึกษา (Goals)
3.1ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพดาน
ธุรกิจและบริการ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
3.2. ผูเรียน ผูสอน มีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสน กษัตริย ศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.3สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของชุมชนและการ
เปลี่ยนแปลง
3.4ผู เ รี ย น ผู ส อน มี วิ ธี คิ ด อย า งเป น ระบบ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค และนํ า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ไปใชในการพัฒนาชุมชน สังคม
3.5ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานธุรกิจและบริการ
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอยางเทาเทียม
3.6 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได
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4. กลยุทธ
4.1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET) และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.2 พัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานอาเซียน
4.3 ปรับปรุงระบบสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมและคุณลักษณอันพึงประสงค
4.4 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
4.5 พัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
4.6 เพิ่มขีดความสามารถในดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัย
4.7 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือขายความรวมมือ
4.8 ใหบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม
4.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช ICT เปนฐาน

ปรัชญาของสถานศึกษา
ทักษะดี มีคุณธรรม นําวิชาการ

เอกลักษณสถานศึกษา
แหลงเรียนรู คูคุณธรรม นําวิชาชีพ

อัตลักษณนักเรียน นักศึกษา
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม
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4. จํานวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแตละระดับชั้น แยกตามจํานวนเพศ
จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

110
72
56
238
43
28
71
309

469
348
336
1,153
221
187
408
1,561

รวม
579
420
392
1,391
264
215
479
1,870

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูบริหารจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ประเภทผูบริหาร

ชาย

หญิง

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผูอํานวยการ

-

-

-

-

1

-

1

รองผูอํานวยการ

-

1

-

3

-

4

รวม

-

1

-

4

-

5

-

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3แสดงจํานวนครู อาจารย จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ชาย

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

หญิง
ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม
ปริญญาเอก

คหกรรม
- คหกรรม

1

4

5

- อาหารและโภชนาการ

1

1

2

- ผาและเครื่องแตงกาย

-

4

4

- ธุรกิจอาหาร

1

1

2

3

11

พณิชยกรรม
- การบัญชี

3

5

- การขายและการตลาด

5

- การเลขานุการ

1

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

3

- ธุรกิจคาปลีก

-

4

2

5
2

7

3

1

9

2

1

4

ศิลปกรรม
- การออกแบบ

2

1

- คอมพิวเตอรกราฟก

3

1

1

2

9

4

20

พื้นฐาน
- สามัญสัมพันธ

6

2

- การโรงแรม
-การทองเที่ยว
รวม

2
1
17

4

39

2
1

2

15

78

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอนตามหนาที่และเพศ

ชาย
ตําแหนง

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

เจาหนาที่งานสารบรรณ

หญิง
ต่ํากวา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

-

1

ปริญญาตรี

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

2

เจาหนาที่งานธุรการ

-

-

-

-

1

เจาหนาที่งานบุคลากร

-

-

-

-

1

เจาหนาที่งานบัญชี

-

-

-

-

2

เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ

-

-

-

-

-

1

-

-

1

เจาหนาที่งานเอกสารการพิมพ

-

1

-

-

-

-

-

-

1

เจาหนาที่งานทะเบียน

-

-

-

-

2

-

-

-

2

เจาหนาที่งานกิจกรรม

-

-

-

-

1

-

-

1

เจาหนาที่งานแนะแนว

-

-

-

-

-

1

-

-

1

เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ

-

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานปกครอง

-

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานศูนยขอมูล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เจาหนาที่งานผลิตการคา

-

-

-

-

2

-

-

-

2

เจาหนาที่งานวัดผล

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานหองสมุด

-

-

-

1

1

-

-

2

เจาหนาที่งานวิจัย

-

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานแผน

-

-

-

-

1

-

-

-

1

เจาหนาที่งานพัสดุ

1

-

-

-

2

-

-

-

3

พนักงานบริการ

-

-

-

-

1

-

-

-

1

พนักงานขาย

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

หมาย
เหตุ
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ชาย
ตําแหนง

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

พนักงานพัสดุ ชั้น 3

-

พนักงานขับรถยนต

3

หญิง

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

-

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

1

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

-

รวม

หมาย
เหตุ

1
3
1

1

พนักงานพัสดุ

1

หัวหนาหมวดสถานที่
พนักงานบริการ

2

2

5

8

นักการภารโรง

3

พนักงานรักษาความปลอดภัย

3

บุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

รวมทั้งหมด

9

-

-

-

8

1

-

-

1

19

3
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2.5หลักสูตรกิจกรรมที่ใชในการจัดการศึกษา
ระดับชั้น

ประเภทวิชา
คหกรรม

พาณิชยกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
ศิลปกรรม
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.)

คหกรรม

สาขาวิชา
- คหกรรม

สาขางาน
- ธุรกิจดอกไมและงาน
ประดิษฐ
- อาหารและโภชนาการ - อาหารและโภชนาการ
- ธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
- ผาและเครื่องแตงกาย - เสื้อผาแฟชั่น
- พณิชยการ
- การบัญชี
- การขาย
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
ศิลปกรรม
-ออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก
การโรงแรมและการ
- การทองเที่ยว
ทองเที่ยว
- การโรงแรม

- คหกรรม
- บริหารงานคหกรรม
- อาหารและโภชนาการ - หลักการประกอบ
อาหาร
บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การบัญชี
- การตลาด
- การตลาด
- การจัดการทั่วไป
- การจัดการทั่วไป
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก
- การจัดการธุรกิจ
คาปลีก
อุตสาหกรรมการ - การทองเที่ยว
- การทองเที่ยว
ทองเที่ยว
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สวนที่ 2
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องเปนการดําเนินงานตามปกติโดยสถานศึกษาพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนปละครั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของแต
ละประเภทวิทยาลัยภายใตมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเมื่อวันที่4 กรกฎาคม
2555ใหสถานศึกษาในสังกัดเริ่มใชในปการศึกษา 2555โดยไดกําหนดมาตรฐานออกเปน 7มาตรฐานวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ไ ด มี พั ฒ นามาตรฐานและตั ว บ ง ชี้ เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาประจําปการศึกษา2558– 2560ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้เพิ่มเติม 2 ตัวบงชี้ เปน 7
มาตรฐาน 37 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีปการศึกษา 2558– 2560
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 ๙๐ 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 1 อิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป
ป
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน
หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร ับริการทีม่ ีตอ หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพ
คุณภาพของผูส ําเร็จการศึกษา
ของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับ 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
เรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ 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
คุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิ
สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ ทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่
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
3.13ระดับคุณภาพในการใหบริการตรวจสารเสพ คุณภาพในการใหบริการตรวจสารเสพติดใหกับ
ติดใหกับผูเ รียน
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
วิชาการและวิชาชีพอยูในระดับ ดีมาก

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู

คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียนอยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจยั ของครู
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 วัฒนธรรมอยู
ในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ
นันทนาการ อยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ 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. 2558 - 2560)
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาเปน การกําหนดประเด็น สําคัญของแผนพัฒนาสถานศึกษาใช
หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค(Management by Objective:MBO)ดวยการกําหนดเปาหมาย แนวทางการ
ดําเนินงาน ตัวชี้วัดและคาความสําเร็จ ใหสอดคลองกับมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 37 ตัวบงชี้ ซึ่งประกอบดวย 9
กลยุทธ คือ
กลยุทธที่1 : ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
กลยุทธที่2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานอาเซียน
กลยุทธที่ 3 : ปรับปรุงระบบสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
กลยุทธที่ 4 : เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
กลยุทธที่ 5: พัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
กลยุทธที่6 : เพิ่มขีดความสามารถในดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัย
กลยุทธที่7 : ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือขายความรวมมือ
กลยุทธที่ 8 : ใหบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม
กลยุทธที่ 9: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช ICT เปนฐาน
กลยุทธ
1 ยกระดับ
คุณภาพผูเรียน
โดยอิงผลการ
ประเมิน
ระดับชาติและ
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวชี้วัด

2558 2559

1.1รอยละของผูเรียนที่ รอยละ รอยละ
มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
65
65
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา ตั้งแตคา
คะแนนเฉลีย่ ระดับชาติ
ขึ้นไป

2560

โครงการ/กิจกรรม

รอยละ -เตรียมความพรอมเพื่อรับ
65
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ

รอยละ รอยละ รอยละ
1.2 รอยละของ
65
65
65
ผูเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา
ตั้งแตคาคะแนน

ผูรับผิดชอบ
-งานวัดผล
-แผนกวิชา
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

2558 2559

เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.3 รอยละของผูเรียน รอยละ รอยละ
ที่ผานเกณฑการ
90
90
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.1รอยละของผูเรียนที่ รอยละ รอยละ
2. พัฒนา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
80
80
คุณภาพ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00
ผูเรียนให
ขึ้นไป
สอดคลองกับ
2.2 ระดับคุณภาพใน
ดีมาก ดีมาก
ตลาด
การฝกงาน
อาเซียน
2.3 ระดับความพึง
ดีมาก ดีมาก
พอใจของสถาน
ประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน ที่มี
ตอคุณภาพของผูเรียน
2.4 รอยละของผูสาํ เร็จ 80
80
การศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเขา
2.5รอยละของผูส ําเร็จ
80
80
การศึกษาที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
2.6 ระดับความพึง
ดีมาก ดีมาก
พอใจของสถาน
ประกอบการ
หนวยงาน หรือ
สถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการที่มตี อ
คุณภาพของผูส ําเร็จ
การศึกษา

2560

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

รอยละ -ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
95

รอยละ -การประชุมผูปกครอง
80
นักเรียน นักศึกษากลุม เสี่ยง

ดีมาก
ดีมาก

80

-ฝกงานนักเรียน นักศึกษา
-สัมมนาฝกงาน
-ปฐมนิเทศนักเรียนฝกงาน
- สํารวจความพึงพอใจ

-งานครูที่
ปรึกษา
-ครูที่ปรึกษา
ทุกทาน
- งานทวิภาคี
-แผนกวิชา

-ลดปญหาการออกกลางคัน
ของผูเรียนอาชีวศึกษา

-งานครูที่
ปรึกษา
-ครูที่ปรึกษา

-ติดตามผูสาํ เร็จการศึกษา
- สํารวจความพึงพอใจที่มีตอ
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา

-งานแนะแนว

80

ดีมาก

-แผนกวิชา
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กลยุทธ
3. ปรับปรุง
ระบบสงเสริม
และพัฒนา
ผูเรียนใหมี
คานิยมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

ตัวชี้วัด

2558 2559

2560

3.1 จํานวนโครงการ
5
5
5
กิจกรรมที่ปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรัก
ชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและ
ทํานุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.2 รอยละของผูเรียน รอยละ รอยละ รอยละ
100
100
100
ที่เขารวมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝจิต
สํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.3 รอยละของครูและ รอยละ รอยละ รอยละ
100
100
100
บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาเขารวม
โครงการกิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
1.กิจกรรมวันวิสาขบูชา
2.วันเขาพรรษา
3. 5 ธันวามหาราช
4. วันแมแหงชาติ
5. วันไหวครู
6. กิจกรรมชมรมฯ
7.สํารวจความพึงพอใจ

ผูรับผิดชอบ
-งานกิจกรรม
-แผนกวิชา
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กลยุทธ
3. ปรับปรุง
ระบบสงเสริม
และพัฒนา
ผูเรียนใหมี
คานิยมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

ตัวชี้วัด

2558 2559

2560

3.4 ระดับความพึง
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
พอใจของครูและ
บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการ
ปลูกฝงจิตสํานึก ดาน
การรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.5 จํานวนโครงการ
5
5
5
กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
3.6 รอยละของผูเรียน
ที่เขารวมโครงการ
กิจกรรมการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
3.7 รอยละของครูและ รอยละ รอยละ รอยละ
บุคลากรทุกฝายใน
100
100
100
สถานศึกษาทุกคนเขา
รวมโครงการ กิจกรรม
การปลูกจิตสํานึก ดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

-กิจกรรมชมรมวิชาชีพ

-งานกิจกรรม

-สํารวจความพึงพอใจ

-แผนกวิชา

~ 20 ~

กลยุทธ
3. ปรับปรุง
ระบบสงเสริม
และพัฒนา
ผูเรียนใหมี
คานิยมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

ตัวชี้วัด

2558 2559

2560

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

3.8 ระดับความพึง
ดีมาก ดีมาก
พอใจของครูและ
บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.9 จํานวนโครงการ
5
5
กิจกรรมดานการกีฬา
และนันทนาการ
3.10 รอยละของ
รอยละ รอยละ
100
100
ผูเรียนที่เขารวม
โครงการ กิจกรรมดาน
การกีฬาและ
นันทนาการ
รอยละ รอยละ
3.11 รอยละของครู
100
และบุคลากรทุกฝายใน 100
สถานศึกษา ที่เขารวม
โครงการ กิจกรรม
ดานการกีฬาและ
นันทนาการ
ดีมาก ดีมาก
3.12 ระดับความพึง
พอใจของครูและ
บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการ
สงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ

ดีมาก

-การแขงขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา
-การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส
-พัฒนานักกีฬาสูความเปน
เลิศดานกีฬา
-กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
-สํารวจความพึงพอใจ

-งานกิจกรรม
-แผนกวิชา

5

รอยละ
100

รอยละ
100

ดีมาก
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3. ปรับปรุง
ระบบสงเสริม
และพัฒนา
ผูเรียนใหมี
คานิยมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

ตัวชี้วัด
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3.13 จํานวนโครงการ
1
1
กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.14 รอยละของ
รอยละ รอยละ
100
100
ผูเรียนที่เขารวม
โครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
รอยละ รอยละ
3.15 รอยละของครู
100
และบุคลากรทุกฝายใน 100
สถานศึกษา ที่เขารวม
โครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ดีมาก ดีมาก
3.16 ระดับความพึง
พอใจของครูและ
บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของภายนนอก
สถานศึกษาที่มีตอ
ภาพลักษณของ
สถานศึกษา ในการ
สงเสริมและปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1
1
3.17 จํานวนโครงการ
กิจกรรมดานการ
ตรวจสอบสารเสพติด
ใหกับผูเรียน
รอยละ รอยละ
3.18 รอยละของ
100
100
ผูเรียนที่ไดรับการตรวจ
สารเสพติด

2560
1

โครงการ/กิจกรรม
-กิจกรรมชมรมฯ
-สํารวจความพึงพอใจ

ผูรับผิดชอบ
-งานกิจกรรม
-แผนกวิชา

รอยละ
100

รอยละ
100

ดีมาก

1

รอยละ
100

- ตรวจสุขภาพและสารเสพ -สวัสดิการ
ติดนักเรียน นักศึกษา
-แผนกวิชา
- คัดกรองนักเรี ยน นักศึกษา
กลุม่ เสียง
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4. เพิ่ม
ศักยภาพการ
จัดการเรียน
การสอนของ
ครู

ตัวชี้วัด

4.1 ระดับคุณภาพใน ดีมาก
การใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของ
สถานประกอบการ
4.2 ระดับคุณภาพใน ดีมาก
การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา

4.3 ระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
4.4 ระดับคุณภาพใน
การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
5. พัฒนาแหลง 5.1 ระดับคุณภาพใน
เรียนรูและ
การพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม สภาพแวดลอมและภูมิ
ใหเอื้อตอการ ทัศนของสถานศึกษา
เรียนรู
และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ ศูนย
วิทยบริการ
5.2 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการ วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑและ
คอมพิวเตอร

กลยุทธ
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ตัวชี้วัด

ดีมาก

ดีมาก

2560
ดีมาก

ดีมาก

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

-พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาน -งานหลักสูตร
ประกอบการ
-งานทวิภาคี

-จัดทําแผนการสอน
-การประกวดแผนการสอน
- การนิเทศการจัดการเรียน
การสอน

-งานหลักสูตร
-ทุกแผนกวิชา
-งานวัดผล

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-วัดผล ประเมินผลตามสภาพ
จริง

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-ปรับปรุงภูมิทัศน

-งานอาคาร

- ปรับปรุงหองเรียน

-งานวิทย

- ปรับปรุงอาคารสถานที่

บริการ
-แผนกวิชา

-สวน HAS
- พัฒนาโปรแกรมหองสมุด
- จัดหาวัสดุ หนังสือตํารา

เรียน นิตยสาร วารสาร
- สํารวจความพึงพอใจ
ดีมาก

ดีมาก

2558 2559

ดีมาก

2560

-จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อการ

-งานพัสดุ

เรียนการสอน
- สํารวจความพึงพอใจ

-แผนกวิชา

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

6. เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในดาน
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

กลยุทธ
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1 ชิ้น 1 ชิ้นตอ -โครงการวิชาชีพ
ตอ 3
3 คน -สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
-โครงงานวิทยาศาสตร
คน
-พัฒนาผูเรียนดวย
กระบวนการวิจยั ในชั้นเรียน
- เผยแพรผลงานวิจัย
1 ชิ้น 1 ชิ้นตอ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
ตอ 2
2 คน ของผูเรียน

6.1 จํานวนผลงานการ 1 ชิ้น
จัดทําโครงการ
ตอ 3
สิ่งประดิษฐ งาน
คน
สรางสรรคหรืองานวิจัย
ของผูเรียนอยูในระดับ
ปวช.
6.2 จํานวนผลงานการ 1 ชิ้น
จัดทําโครงการ
ตอ 2
สิ่งประดิษฐ งาน
คน
คน
สรางสรรคหรืองานวิจัย
ของผูเรียนในระดับ
ปวส.
6.3 รอยละของ
รอยละ รอยละ
โครงการ สิ่งประดิษฐ
50
50
งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเ รียน
ทั้งหมดที่นําไปใช
ประดยชนใน
สถานศึกษา
รอยละ รอยละ
6.4 รอยละของ
25
25
โครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน
ทั้งหมดที่นําไปใช
เผยแพรตอสาธารณชน
รอยละ รอยละ
6.5 รอยละของ
5
5
โครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของผูเรียน
ทั้งหมดที่นําไปใช
ประโยชนหรือไดรับ
รางวัลในระดับชุมชน
จังหวัด ภาคและชาติ

ตัวชี้วัด

2558 2559

-งานวิจัย
-แผนกวิชา

รอยละ
50

รอยละ
25

รอยละ
5

2560

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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6. เพิ่มขีด
6.6 จํานวนผลงานการ 1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้นตอ -วิจัยในชั้นเรียน
-งานวิจัย
ความสามารถ จัดทํานวัตกรรม
ตอ1
ตอ1
1 คน -สงเสริมการทําวิจัยในชั้น
-แผนกวิชา
ในดาน
สิ่งประดิษฐ งาน
คน
คน
-ครูผูสอน
เรียน
นวัตกรรม
สรางสรรคหรืองานวิจัย
- เผยแพรเอกสารความรูการ
สิ่งประดิษฐ
ของผูสอน
เขียนรายงานวิจัยหรือพัฒนา
งานสรางสรรค 6.7รอยละของ
รอยละ รอยละ รอยละ บุคลากรทางการวิจัย
และงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
75
75
75
-เผยแพรผลงานวิจัย
งานสรางสรรคหรือ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
งานวิจัยของผูสอน ที่
ครูผสู อน
นําไปใชประโยชนใน
-ประเมินการดําเนินงานตาม
สถานศึกษา
โครงการตาง ๆ ของวิทยาลัย
6.8 รอยละของ
รอยละ รอยละ รอยละ
นวัติกรรม สิ่งประดิษฐ
50
50
50
งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของผูสอนที่
นําไปเผยแพรตอ
สาธารณชน
6.9 รอยละของ
รอยละ รอยละ รอยละ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
5
5
5
งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของผูสอน ที่
นําไปใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัล ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ
7.ระดม
7.1 รอยละของสาขา รอยละ รอยละ รอยละ -สร้ างอาชีพเพือชุมชน
-โครงการพิเศษ
ทรัพยากรเพื่อ งานที่มีการจัดหาภูมิ
100
100
100 -อบรมหลักสูตรระยะสัน
-แผนกวิชา
พัฒนา
ปญญาทองถิ่น
- งานทวิภาคี
-อบรมวิชาชีพ
อาชีวศึกษากับ ผูเชี่ยวชาญ
-ปฏับตั ิราชการ่ วมกับ
เครือขายความ ผูทรงคุณวุฒิ รวม
หน่วยงานอืน ๆ
รวมมือ
พัฒนาผูเรียน
-สอนหลักสูตรระยะสันให้ แก่
7.2 จํานวนสถาน
50
50 แหง 50 แหง
นักเรี ยนแกนมัธยม
ประกอบการที่มสี วน แหง
-ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
รวมในการจัด
20ช.ม.
อาชีวศึกษา
-ศูนย์ซอ่ มสร้ าง/แบบสํารวจ
- การฝึ กงาน
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ตัวชี้วัด

2558 2559

8. ใหบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพสูสังคม

8.1 รอยละของสาขา รอยละ รอยละ
งานที่ดําเนินงาน
100
100
ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพไมนอยกวา 2
โครงการ/กิจกรรมตอป
8.2 รอยละของครูและ รอยละ รอยละ
บุคลากรทุกฝายใน
60
60
สถานศึกษาที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการและ
วิชาชีพ
8.3 รอยละของผูเรียน รอยละ รอยละ
ในแตละสาขางานที่เขา 60
60
รวมโครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการและ
วิชาชีพ
8.4 ระดับความพึง
ดีมาก ดีมาก
พอใจของผูรับบริการ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ
8.5 ระดับคุณภาพการ ดีมาก ดีมาก
พัฒนาระบบงานของ
สถานศึกษาใหเปน
แหลงเรียนรูและทํา
ประโยชนใหชุมชน
9. เพิ่ม
9.1 ระดับคุณภาพใน
ดีมาก ดีมาก
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ
การบริหาร
คณะกรรมการ
จัดการตาม
สถานศึกษาหรือ
หลักธรรมาภิ วิทยาลัย
ดีมาก ดีมาก
บาลโดยใช ICT 9.2 ระดับคุณภาพใน
เปนฐาน
การจัดทําแผนการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา

กลยุทธ
9. เพิ่ม

ตัวชี้วัด
9.3 ระดับคุณภาพใน

2560

รอยละ -สรางอาชีพเพื่อชุมชน
100 -อบรมหลักสูตรระยะสั้น
- อบรม 108 อาชีพ
- ปฏิบัติราชการกับหนวยอื่น
-ฝกประสบการณวิชาชีพ 20
รอยละ ช.ม.
60
-ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
-สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ผูรับผิดชอบ
-งานโครงการ
พิเศษ
-แผนกวิชา

รอยละ
60

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

2558 2559

2560

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

โครงการ/กิจกรรม

-ประชุมคณะกรรมการ

-งานบริหาร

วิทยาลัยฯ
-สํารวจความพึงพอใจ

ทั่วไป

-จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ

-งานวางแผน

ประจําปี
-รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี

โครงการ/กิจกรรม
-ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

และ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
-งานครูที
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ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลโดยใช ITC
เปนฐาน

การจัดระบบดูแล
ผูเรียน
9.4 ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
9.5 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการของ
ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา
9.6 ระดับคุณภาพใน
การบริหารความเสี่ยง
9.7 ระดับคุณภาพใน
การบริหารงานและ
ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
สถานศึกษา
9.8 ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

-Home Room
-ผูปกครองเครือชาย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-การเยีย่ มบานนักเรียน
-ลดปญหาออกกลางคัน
-สงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-พัฒนาบุคลากรใหกาวทัน

เทคโนโลยี
-พัฒนาขอมูลสารสนเทศ

ปรึกษา
-งานแนะแนว
-งานบุคลากร
-ครูทกุ ท่าน
-งานศูนย์
ข้ อมูล

-บริหารความเสี่ยงใน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

สถานศึกษา
- ประชุมครู บุคลากรทุกฝาย
- ประชุมผูปกครอง

-งานปกครอง

-จัดทํารายงานการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ตนเองของสถานศึกษา ครู
และแผนกวิชา
-พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐาน QA

-งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา
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สวนที่ 4
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยฝาย งาน และแผนกวิชา ไดดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนี้
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ

2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรม
-การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย อศจ. ภาคและชาติ
-ประเมินโครงการวิชาชีพ
-วันสุนทรภู
-วันภาษาไทยแหงชาติ
-เขาคายภาษาอังกฤษ
-กิจกรรมชมรมตาง ๆ
-พัฒนาโครงงานวิทยาศาตร
-นิทรรศการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
-การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
-นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
-พัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศ
-อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
-แขงขันกีฬาอาชีวเกมสระดับ อศจ. ภาคและชาติ
-วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
-ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
-ฝกงานนักเรียน นักศึกษา
-ติดตามผูสําเร็จการศึกษา
-ปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
-แนะแนวการศึกษาตอ
-เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา
-อาหารครบวงจร
-ธนาคารโรงเรียน
-บัญชีครัวเรือน
-ฝกปฏิบัติการขายตรง
-กิจกรรมเสริมการเรียนรูเศรษฐศาสตรกับอาเซียน
-นิเทศการสอนของครูผูสอน
-จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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โครงการ/กิจกรรม

2. พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

-ปรับปรุงหองเรียนตาง ๆ
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ

3. พัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมและระบบดูแล
ผูเรียน

-จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน
-สมุดคูม ือครูที่ปรึกษา
-ประชุมผูปกครองประจําภาคเรียน
-ผูประสานสิบทิศ
-การเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง
-ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
-บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
-อบรมความรูวินัยจราจร
-จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
-ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
-พิธีมอบทุนการศึกษา
-ใหบริการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
-ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
-ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
-จัดซื้อเวชภัณฑ
-เสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น
-การหารายไดระหวางเรียน

4. ยกระดับสมรรถครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

-พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-เชิดชูเกียรติผูมีคุณธรรม จริยธรรม
-ครูดีเดนประจําป
-สงเสริมบุคลากรใหไดรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
-เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-ฝกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ
-สงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

-จางครูชาวตางประเทศ
-สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอ
-จางครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
-พัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
-ตรวจสุขภาพประจําป
5.พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชน -คหกรรมบริการ
แกชุมชน
-เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน
-จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
-บริการวิชาชีพสูสังคม
-อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
-อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
-แลกเปลี่ยนเรียนรูงานอาชีพธุรกิจอาหารกับสถานประกอบการ
6.สรางความเขมแข็งเครือขายความ
รวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
-พัฒนาโครงการวิชาชีพธุรกิจอาหาร
-อบรมสัมมนาผูสอน
-บูรณาการแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพ
-ประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ
-จัดสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนการโรงแรม
-การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
-สรางความรวมมือกับสถานประกอบการและพิธีลงนาม
7.ผลักดันการบูรณาการ

งานวิจัยและ -สงเสริมการทําวิจัยสถาบัน
พัฒนาถายทอดองคความรูและ
-จัดทํานวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา -จัดทําสื่อการสอน
-การพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน
-เผยแพรเอกสารความรูการเขียนรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาบบ
บุคลากรทางการวิจัย
-ประเมินการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ
-สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
8. พัฒนาจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
-ปกครองสัญจรนอกสถานศึกษา
สะทอนเปนเอกลักษณของ
-เครื่องแบบสวย
สถานศึกษา
-สงเสริมผูเรียนใหไดรับรางวัล จากหนวยงานภายนอก
-พิธีมอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
-วารสารประชาสัมพันธ
-พัฒนาระบบเสียงตามสาย
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9. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
-งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
-จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
-ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
-ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
-พัฒนาการบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
-พัฒนาบุคลากรกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
-พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนก
-จัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชา และ
วิทยาลัยฯ
-การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
-
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คณะกรรมการอํานวยการ
1. นางสาวฉันทนา

พิพัฒนบรรณกิจ

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

2. นางปุญญิสา

พันธุภักดี

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

3. นายภานุพันธุ

พันธนิตย

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

4. นางวันทนา

โพธิรัง

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

5. นางทองพราว

ฮวบหิน

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา

คณะผูจัดทํา
1. นางสาวอัญชรีย
2. นางสาวพรทิพย

สรวงทาไม
ทองบุญเหลือ

หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่งานประกันฯ

