คูมือพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เอกสาร“คูมือ พัฒ นาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา วิท ยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี” เลมนี้ คณะอนุกรรมก
ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ไดทําการพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนคูมือการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชา
พณิชยการ บริหารธุรกิจ คหกรรม และศิลปกรรม มีทั้งหมด 7 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้ ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกดานอาชีวศึกษา รอบที่ 3 (พ.ศ.2554) ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องคการมหาชน)
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอสาขาวิชา/สาขางาน และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานจัดการศึกษา จะไดนําไปเปนแนวทางในการจัดการ กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ตอไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบัญ
คําชี้แจง
สวนที่ 1 บริบทของสถานศึกษา
สวนที่ 2 มาตรฐานการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2554
สวนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนที่ 1 : พัฒนาดานผูเ รียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
แผนที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แผนที่ 3 : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1
2
3
4
11
19
19
25
31

แผนที่ 4 : พัฒนาการบริการวิชาชีพสูสงั คม
แผนที่ 5: พัฒนาการสรางนวัตกรรมและการวิจัย

32
33

แผนที่ 6 : พัฒนาผูบ ริหารใหมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
แผนที่ 7 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

34
35

สวนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ

36
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คําชี้แจง
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปการศึกษา
2554 ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้ ซึ่งไดพัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ที่ประกาศใชในวันที่ 30 มกราคม 2549 โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหวิ ท ยาลัยฯ ใชเ ปนมาตรฐานการศึก ษาในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึ ก ษาให เ กิ ด คุ ณ ภาพ ตามที่ ม าตรฐานที่ กํ า หนด โดยได รั บ การเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 เรียบรอยแลว
2. ใชในการประเมินตนเองสําหรับสาขาวิชา/สาขางาน ตามตัวบงชี้

~4~

สวนที่ 1
บริบทของสถานศึกษา
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาสุพรรณบุรี โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรวมกันวิเคราะหประเมินสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง โอกาสและขอจํากัด
ของวิท ยาลัยฯ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค และประเด็นยุท ธศาสตรการพัฒ นา
สถานศึกษา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา สรุปไดดังนี้
1. วิสัยทัศน (Vision)
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2. พันธกิจ (Mission)
2.1 จัดและสงเสริมการเรียนรูฝกอบรมวิชาชีพดานธุรกิจและบริการใหมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สรางเครือขายความความรวมมือ และขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพบริการ
2.3 วิจัยสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองคความรู ดานธุรกิจและบริการ
2.4 พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. เปาประสงคของสถานศึกษา (Goals)
3.1 ผูเรียนอาชีวศึกษา มีความรูความสามารถ มีทักษะอาชีพดานธุรกิจและบริการ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคลองตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อใหหนวยงานทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวม
ใน การจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู
พิการ และผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาวิชาชีพในดานธุรกิจและบริการอยางเทาเทียมกัน
3.3 สถานศึก ษามีก ารสง เสริม สนับสนุนผูเ รียนและผูสอน ใหมีก ารสรางและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประ ดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.4 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
และเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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4. จํานวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2554
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแตละระดับชั้น แยกตามจํานวนเพศ
จํานวนนักศึกษา

ระดับชั้น

คิดเปนรอยละ

ชาย

หญิง

รวม

ปวช. 1

82

543

625

33.43

ปวช. 2

44

396

440

23.53

ปวช. 3

38

381

419

22.41

รวม

164

1,320

1,484

79.36

ปวส. 1

11

175

186

9.95

ปวส. 2

21

179

200

10.70

รวม

32

354

386

20.65

รวมทั้งหมด

196

1,674

1,870

100.00

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษาไมรวมผูบริหาร
ประเภทวุฒิ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

1. ปริญญาเอก

-

-

-

-

2. ปริญญาโท

6

14

20

3. ปริญญาตรี

13

42

55

-

4. อนุปริญญา

-

-

-

-

5. ต่ํากวาอนุปริญญา

-

-

-

-

6. ไมมีวุฒิทางครู

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

19

56

75

-

-
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ตารางที่ 3

แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

- คหกรรม
- อาหารและโภชนาการ

-

5
6

5
6

- ผาและเครื่องแตงกาย

-

6

6

- การบัญชี
- การขายและการตลาด

2
-

8
5

10
5

ครูจางสอน 3 คน

- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ

1
5

6
5

7
10

ครูจางสอน 3 คน
ครูจางสอน 4 คน

ศิลปกรรม
- การออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก

2
1

1
1

3
2

ครูจางสอน 1 คน

พื้นฐาน
- สามัญสัมพันธ

8

11

19

ครูจางสอน 3 คน

คหกรรม

พณิชยกรรม

พนักงานราชการ 1 คน
- การโรงแรม
และการทองเที่ยว
รวม

19

2
56

2

ครูจางสอน 1 คน

75

ไมรวมผูบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา
อื่น 1 คน
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการสอนตามหนาที่และเพศ
ตําแหนง

ชาย

หญิง

รวม

1

1

2

3

เจาหนาที่งานบุคลากร

1

1

เจาหนาที่งานบัญชี

2

2

เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ

1

1

เจาหนาทีง่ านสารบรรณ
เจาหนาที่งานธุรการ

เจาหนาที่งานเอกสารการพิมพ

1

1

1

เจาหนาที่งานทะเบียน

2

2

เจาหนาที่งานกิจกรรม

1

1

เจาหนาที่งานแนะ

1

1

เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ

1

1

เจาหนาที่งานปกครอง

1

1

1

2

1

1

เจาหนาที่งานศูนยขอมูล

1

เจาหนาที่งานผลิตการคา
เจาหนาที่งานวัดผล

1

2

3

เจาหนาที่งานหองสมุด

1

1

2

เจาหนาที่งานวิจัย

1

1

พนักงานบริการ

1

1

พนักงานขาย

2

2

หมาย
เหตุ
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ตําแหนง

ชาย

พนักงานพัสดุ ชั้น 3

หญิง

รวม

1

1

หัวหนาหมวดรถยนต

1

1

พนักงานขับรถยนต

2

2

หัวหนาหมวดสถานที่

1

1

พนักงานสถานที่

1

1

นักการภารโรง

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

2

2

ยาม

1

1

รวมทั้งหมด

14

3

26

4

40

หมาย
เหตุ

~9~

2.5 หลักสูตรกิจกรรมที่ใชในการจัดการศึกษา
ระดับชั้น

ประเภทวิชา
คหกรรม

สาขาวิชา
- คหกรรม

สาขางาน
- คหกรรมการผลิต

- อาหารและโภชนาการ - อาหารและโภชนาการ
- ผาและเครื่องแตงกาย - ตัดเย็บเสื้อผา
พาณิชยกรรม

- พณิชยการ

- การบัญชี
- การขาย
- การเลขานุการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

(ปวช.)

- ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
ศิลปกรรม

ศิลปกรรม

- ออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก

อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว

- การทองเที่ยว

คหกรรม

- การบริหาร

- คหกรรมการบริการ

คหกรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.)

- อาหารและโภชนาการ

- หลักการประกอบ
อาหาร
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ระดับชั้น

ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

สาขางาน

- การบัญชี

- การบัญชี

- การตลาด

- การตลาด

- การจัดการทั่วไป

- การจัดการทั่วไป

- คอมพิวเตอรธุรกิจ

- คอมพิวเตอรธุรกิจ
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สวนที่ 2
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาเป นส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนการดําเนินงานตามปกติ โดยสถานศึกษาพัฒนา
มาตรฐานการประกันคุณ ภาพภายใน และจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนปละครัง้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดพัฒนามาตรฐานการประกั น
คุ ณ ภาพภายใน ของแต ล ะประเภทวิ ท ยาลั ย ภายใต ม าตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 ใหสถานศึกษาในสังกัดเริ่มใช
ในปการศึกษา 2552 โดยไดกําหนดมาตรฐานออกเปน 7 มาตรฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ไดมีพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ เพื่อใชเปนแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ประกอบดวย
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การบริการวิชาชีพสูส ังคม
นวัตกรรมและการวิจัย
ภาวะผูนําและการจัดการ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
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มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2554
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษา
จัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จ
การศึกษาในเรื่องตางๆ ดังนี้
1.1 ความรูและทักษะ
วิชาชีพ ตามหลักสูตรที่หมาะสม
กับเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 ความรูความเขาใจใน
หลักการดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหสามารถนํามา
ประยุกตใชในงานอาชีพได
1.3 ทักษะในการใชภาษา
สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.4 ความรู และทักษะการใช
เทคโนโลยีที่จําเปนในการ ศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่ดีในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี
1.6 ความรู และทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
1.7 ความรูและทักษะใน
การหางานทํา การศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพอิสระ
1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จ
การศึกษาที่สถานประกอบการ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
2. ผูเรียนไดรับการเทียบโอนผล
การเรียน
3. ผูเรียนสามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาใชแกปญ หาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
4. ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ดานการฟง การอาน การเขียน
และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
5. ผูเรียนมีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษาคนควา และปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
6. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
7. ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1.1 ผูเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพ
ของระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการวา
ดวยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร มากกวารอยละ 74
1.2 ผูเรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์
เทียบกับผูยื่นคํารอง มากกวารอยละ
74
1.3 ผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรมาใชแก ปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
มากกวารอยละ 74
1.4 ผูเรียนทั้งหมด ที่มีทักษะดานการ
ฟง การอานการเขียนและการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
มากกวารอยละ 74
1.5 ผูเรียนทั้งหมดที่สามารถใชความรู
และเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา
และเทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ มากกวารอยละ 74
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มาตรฐาน
หรือหนวยงานพอใจ
1.9 ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะในการวางแผนธุรกิจและมี
รายไดระหวางเรียน

ตัวบงชี้
8. ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําใน
สถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน
1 ป
12. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่
พึงประสงค ของผูสําเร็จ
การศึกษา
13. ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพ และมีรายได
ระหวางเรียน

เกณฑการประเมิน
1.6 ผูเรียนทั้งหมดที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพมีบุคลิกภาพที่หมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี มากกวารอยละ
74
1.7 ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
สําเร็จการศึกษา มากกวารอยละ 74
1.8 ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา มากกวารอยละ
74
1.9 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มากกวา
รอยละ 74
1.10 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาก
วารอยละ 74
1.11 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน
สถานประกอบการประกอบอา ชีพ
อิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
มากกวารอยละ 59
1.12 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดย
รวม มีคาระหวาง 4.00 – 5.00 1.13
ผูเรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมี
รายไดระหวางเรียน มากกวารอยละ
60
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
2.1 รวมมือกับสถานประกอบ
การในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสง
เสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร
ใหเหมาะสมและเพียงพอในแต
ละสาขาวิชา
2.4 จัดสถานที่เรียนสถาน ที่ฝก
ปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา
ใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถาน ศึกษา สถานประกอบการ
และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
2.5 จัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอมและสิ่งอํา
นวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
เรียนรู
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

14. หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ
15. แผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ
16. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ
ผูสอน
17. รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม
18. ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอรใน
แตละสาขาวิชา
19 การจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบหองเรียนหองปฏิบัติการ
โรงฝกงานพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
20 การจัดศูนยวิทยบริการให
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
21. ความเหมาะสมในการจัดใหมี
ครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน

2.1 รายวิชาที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
มากกวารอยละ75
2.2 รายวิชาที่มีการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมี
คุณภาพ มากกวารอยละ75
2.3 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดย
รวม มีคาระหวาง 4.00–5.00
2.4 รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ
สําหรับจัดการเรียนตองบดํา เนินการ
ทั้งหมด มากกวารอยละ 15 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด
2.5 จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอม พิว
เตอรในแตละครั้งของการเรียนใน
รายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร
ผูเรียน:คอมพิวเตอร1คน:1เครื่อง
2.6 ความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบหองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
ระดับดี
2.7 ความเหมาะสมในการจัดศูนย
วิทยบริการ ระดับดี
2.8 ความเหมาะสมในการจัดใหมี
ครุภัณฑและอุปกรณการเรียน ระดับ
ดี
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มาตรฐาน
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
รวมกันจัดการ ศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้
22 ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพ
แวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่ เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/
สาขางาน
23. บุคลากรภายในสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับ
ผิดชอบ
24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
25 สถานประกอบการมีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
26 ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน
27 อัตราสวนของผูสอนประจําที่
มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนใน
แตละสาขาวิชา
28 อัตราสวนของผูสอนประจํา
ตอผูเรียน

เกณฑการประเมิน
2.9 รอยละของสาขางานที่จัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพ แวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมี
คุณภาพ มากกวารอยละ 70
2.10 รอยละของครูและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ
ที่สอนหรือตามหนาที่ที่รับ ผิดชอบ
มากกวารอยละ 89
2.11 มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 25 ครั้งขึ้นไป
2.12 จํานวนสถานประกอบการที่มี
การจัด การ ศึกษารวมกับสถาน
ศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และ/หรือระบบปกติ 20 แหงขึ้นไป
2.13 รอยละของสาขาวิชาที่มีการ
จัดหาผูเชี่ยว ชาญรวมในการพัฒนา
ผูเรียน มากกวารอยละ 89
2.14 สาขาวิชา/สาขางาน ที่ผูสอน
ประจํามีคุณ วุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียน
ตามเกณฑผูสอน 1 คน : ผูเรียนไม
เกิน 35 คน รอยละ 100
2.15 อัตราสวนผูสอนประจําตอ
ผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา ผูสอน
1 คน : ผูเรียนนอยกวา25 คน
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษา
กําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียน
และจัดกิจกรรม ดังนี้
3.1 จัดทําระบบการดูแลให
คําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริม
ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้ง
ดานบุคลิก ภาพและมนุษย
สัมพันธ
3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 4 การบริการ
วิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษา มี
การบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะ สม
ตามความตองการของชุมชน
สังคมองคกร ทั้งภาค รัฐและ
เอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อ การ
บริการวิชาชีพอยางเปนระบบ
และสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพที่กําหนด

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

29 จํานวนครั้งของการจัดให
ผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
30 จํานวนครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
31 รอยละของผูเรียนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
32 จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ
33 จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3.1 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียน
พบครูที่ปรึกษา มากกวา25 ครั้งตอ
ป
3.2 จํานวนครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนทั้ง
หมดในสถานศึกษา 1 ครั้ง/ปหรือ
มากกวาและจํานวนผูเรียนที่ไดรับ
การตรวจ มากกวารอยละ 90
3.3 รอยละของผูเรียนทั้งหมดที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา นอย
กวารอยละ 31
3.4 สาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัด
กิจกรรมทั้ง3ประเภทกิจกรรม
มากกวารอยละ 80
3.5 สาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัด
กิจกรรม ทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม
มากกวารอยละ 80

34 จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
35 รอยละของงบประมาณในการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ

4.1 จํานวนของกิจกรรม/โครงการ
ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทอง ถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
4 กิจกรรม/โครงการขึ้นไป
4.2 งบประมาณที่ใชจริงในการดํา
เนินการ/งบดําเนินการไมรวมงบลง
ทุน มากกวารอยละ 0.20
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและ
การวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมี
การจัดการเกี่ยวกับ นวัตกรรม
และการวิจัย ดังนี้
5.1 สงเสริมสนับสนุนใหมีการ
สรางและพัฒนา นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครง
งานที่นําไปใชในการพัฒนา
5.2 จัดสรรงบประมาณใน
การสรางพัฒนาและเผย แพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นํา ไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
5.3 จัดการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับการสรางและ
พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประ ดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน ที่นําไปใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชนสังคมและประเทศ ชาติ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน
37 จํานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
38 งบประมาณที่ใชในการสราง
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
ตองบดําเนินการ
39 จํานวนครั้งและชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน

5.1 สาขางานทั้งหลักสูตร ปวช.และ
ปวส. ที่มีการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประ
ดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน รอยละ
100 ระดับปวช. มากกวา 1ชิ้นงาน/
ภาคเรียน,ระดับ ปวส. มากกวา 4
ชิ้นงาน/ภาคเรียน
5.2 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือ ไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ 3 ชิ้นขึ้นไป
5.3 รอยละของงบประมาณที่ใชใน
การสราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงการตองบดําเนินการ มากกวา
รอยละ 1.00
5.4 จํานวนครั้งและชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน 4 ครั้งและ 4 ชองทาง/
ผลงาน หรือมากกวา
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและ
การจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําและจัดการศึกษา ใน
สถานศึกษา ดังนี้
6.1 ใชภาวะผูนําและการมี
วิสัยทัศนของผูบริหารในการ
ผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และ
หนวยงาน หรือบุคคล ภายนอก
ใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
6.2 ใชภาวะผูนําและการมี
วิสัยทัศนของผูบริหารในการ
ผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และ
หนวยงาน หรือบุคคล ภายนอก
ใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
6.3 จัดระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา เพื่อการบริหาร
จัดการ และการจัด การความรู
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
เหมาะสม
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนดที่ 7 สถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

40 ระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความ
โปรงใสตรวจสอบได
41 รอยละของบุคลากรในสถาน
ศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยา
บรรณมาตรฐานวิชาชีพ
42 ระดับคุณภาพของการจัด
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการ และการ
จัดการความรูของสถานศึกษา

6.1 คุณภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารที่มีคุณภาพ ระดับดี (ดี)
6.2 รอยละของครูที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตอง เหมาะสม มากกวา
รอยละ 90
6.3 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการและการจัดการความรู
ของสถานศึกษา ระดับดี

43 ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
44 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน

7.1 ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับดี
7.2 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับดี
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สวนที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2554)
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เปนการกําหนดประเด็นสําคัญของแผนพัฒนา
สถานศึกษา ใชหลักการบริหารโดยวัตถุประสงค (Management by Objective : MBO)
ดวยการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัดและคาความสําเร็จ ใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้ ซึ่งประกอบดวย 7 แผนงาน คือ
แผนที่ 1 : พัฒนาดานผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
แผนที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แผนที่ 3 : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
แผนที่ 4 : พัฒนาการบริการวิชาชีพสูสงั คม
แผนที่ 5: พัฒนาการสรางนวัตกรรมและการวิจัย
แผนที่ 6 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
แผนที่ 7 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนที่ 1 : พัฒนาดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เปาหมาย
1. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป

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

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผานเกณฑพน
สภาพและเลื่อนชั้นขึ้น
ไปในชั้นที่สูงขึ้น

2554
81
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เปาหมาย
2. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่
ไดรับการเทียบโอนผล
การเรียนรู

3. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่
สามารถประยุกตหลัก
การทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการปฏิบัติ
งานอาชีพอยางเปน
ระบบ

4. เพิ่มจํานวนของผู
เรียนที่มีทักษะในการ
สื่อสาร ดานการฟง การ
อาน การเขียนและ การ
สนทนาทั้งภาษา ไทย
และภาษาตาง ประเทศ

แนวทางดําเนินการ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
หลักสูตร ปวช.,ปวส.แบบเทียบ
โอนฯ
2. จัดทําคูมือการเทียบโอนผลการ
เรียน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. โครงงานวิทยาศาสตร
2. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร
3. โครงงานคณิตศาสตร
4. โครงงานวิชาชีพ
5. สงเสริมการประยุกตใชความรู
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของผูเรียนที่
ไดรับการเทียบโอนผล
การเรียนรู

2554
80

รอยละของผูเรียนที่
สามารถประยุกต
หลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใชแก
ปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ

90

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดการเรียนรูที่เนนทักษะการ
ฟง พูด อาน เขียน
2. วันสุนทรภูและวันภาษา ไทย
แหงชาติ
3. ภาษาไทยวันละคํา
4. วันคริสตมาส
5. จัดตั้งชมรมภาษาไทย
6. ชมรมภาษาอังกฤษ
7. สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน
เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รอยละของผูเรียนที่มี
ทักษะในการสื่อสาร
ดานการฟง การอาน
การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ

90
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5. เพิ่มจํานวนของผู
เรียนที่มีความสามารถ
ใชความรูและเทคโนโล
ยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควา และปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะ
สม

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดการเรียนการสอนในระบบ
e-learning
2. ครูผูสอนจัดทํา e-book
3. ผูเรียนสงงานผานระบบ
e-mail
4. จัดการเรียนการสอนที่เนนการ
ใชความรูและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยี
ที่จําเปนในการศึกษา
คนควา และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
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6. เพิ่มจํานวนของผู
เรียนที่มีคุณธรรม จริย
ธรรมคานิยมที่ดีงาม ใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก1. จัด
กิจกรรมชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนนักศึกษา
3. โครงการ เยาวชนคนดีศรี
สุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
4. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
5. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
6. กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
7. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
8. การบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ในทุกรายวิชา

รอยละของผูเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี

90
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แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เตือนกอนรีไทร
3. สอนซอมเสริม
4. ประชุมผูปกครองนักเรียน
นักศึกษากลุมเสี่ยง
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของผูสําเร็จการ
ศึกษาทั้งหมดในหลัก
สูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑ
การสําเร็จ
การศึกษา
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8. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่
สําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส.

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
2. เตือนกอนรีไทร
3. สอนซอมเสริม
4. ประชุมผูปกครองนักเรียน
นักศึกษากลุมเสี่ยง
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รอยละของผูสําเร็จการ
ศึกษาทั้งหมดในหลัก
สูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑ การสําเร็จ
การศึกษา

90

9. เพิ่มจํานวนของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลัก
สูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผานการประ
เมินมาตรฐานวิชาชีพ

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและเนนการปฏิบัติจริง

รอยละของผูสําเร็จการ
ศึกษาหลักสูตร
ประกาศ
นียบัตร
วิชาชีพที่ผานการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

80

7. เพิ่มจํานวนผูเรียนที่
สําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช.
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10. เพิ่มจํานวนของผู
สําเร็จการศึกษาหลัก
สูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชา
ชีพ

11. เพิ่มจํานวนของผู
สําเร็จการศึกษาที่ได
งานทําในสถานประ
กอบการ/ประกอบอา
ชีพอิสระ/ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

12. เพิ่มระดับความพึง
พอใจของสถานประ
กอบการ ที่มีตอคุณ
ลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและเนนการปฏิบัติจริง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของผูสําเร็จการ
ศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชา ชีพ
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มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1.จัดปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการ
ศึกษา
2. แนะแนวอาชีพและศึกษาตอ
3. ติดตามผูสําเร็จการศึกษา
4. ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. สรางความสัมพันธระหวาง
สถานประกอบการและ
สถานศึกษา
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณ ลักษณะ
ที่พึงประสงคกอนเขาสูสถาน
ประกอบการ

รอยละของผูสําเร็จการ
ศึกษาที่ไดงานทําใน
สถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาตอภายใน 1 ป

73

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยโดยรวมของ
สถานประกอบการที่มี
ตอคุณ ลักษณะที่พึง
ประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษา

4.00
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13. เพิ่มจํานวนของผู
เรียนที่สามารถวาง
แผนธุรกิจ ประกอบ
อาชีพ และมีรายได
ระหวางเรียน

แนวทางดําเนินการ
3. การศึกษาความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดองคความรูในการสราง
ผูประกอบการใหม
2. ประชาสัมพันธ SMEs วศ.
สุพรรณบุรี
3. จัดตั้งบริษัทจําลอง
4. จําหนายเคกเทศกาลปใหม
5. การหารายไดระหวางเรียน
6. โครงการภายใตการนิเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2554

รอยละของผูเรียน
สามารถวางแผนธุรกิจ
ประกอบอาชีพและมี
ราย ไดระหวางเรียน

70
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1. เพิ่มจํานวนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ

2. มีแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการที่
มีคุณภาพ

3. ความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มตี อคุณภาพ
สอนของผูสอน

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดทําแผนการสอนแบบ
บูรณาการ
2. นิเทศการสอนของครูเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) เพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. การอบรมเทคนิควิธีสอน
และการสรางสื่อการสอนแกครู
2. ประเมินคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนของสถาน
ศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีรายวิชาที่มผี ลการ
พัฒนาตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ

2554
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รายวิชาที่มีการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการอยางมี
คุณภาพ

80

ระดับความพึงพอใจ
เฉลีย่ โดยรวม

4.00
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4. จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุฝก
อุปกรณสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. การจัดสรรงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุ
การศึกษาสําหรับการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของ
งบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ
ฝกอุปกรณสําหรับจัด
การเรียนตองบดําเนิน
การทั้งหมด

2554
13

5. ความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอม
พิวเตอรในแตละสาขา
วิชา

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อคอม พิว
เตอร ใหเพียงพอกับผูเรียน
2. ซอมแซมคอมพิวเตอร

จํานวนผูเรียนตอ
เครื่องคอมพิวเตอรใน
แตละครัง้ ของการ
เรียนในรายวิชาที่ใช
เครื่องคอมพิวเตอร
(ผูเรียน:คอมพิวเตอร1
คน:เครื่อง)

1:1

6. การจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบหอง
เรียนหองปฏิบตั ิการ
โรงฝกงานพื้นที่ฝก
ปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับ
วิชาที่เรียนมีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู และ
เกิดประโยชนสูงสุด

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดทําระบบความปลอดภัย
ของหองเรียน
2. ปรับปรุงภูมิทศั นภายใน
วิทยาลัย
3. ปรับปรุงสวมตามมาตรฐาน
สวม HAS

ระดับความเหมาะสม
ในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หอง
เรียน หองปฏิบตั ิการ
พื้นที่ฝกปฏิบตั ิงาน
เหมาะสมกับวิชาที่
เรียน

ดี

~ 27 ~

เปาหมาย

7. ศูนยวิทยบริการมี
ความเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด

แนวทางดําเนินการ
4. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
5. จัดระบบจราจรในสถาน
ศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก ระดับความเหมาะสม
การดําเนินงานและผลการ
ในการจัดศูนยวิทย
ปฏิบตั งิ านเปนไปตามวงจร
บริการ
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. พัฒนาศูนยวทิ ยบริการให
เปน e-library
2. พัฒนาโปรแกรมหองสมุด
เพื่อเขาสูการบริการบนเว็บไซด
3. สงเสริมปญญา พัฒนา
ความคิด สรางเสริมการเรียนรู
4. จัดซื้อหนังสือ ตําราเรียน
นิตยสาร วารสาร
5. ศึกษาความพึงพอใจของผู
เขาใชหองสมุดและศูนยการ
เรียนรู
6. เชาสัญญาณอินเตอรเน็ตและ
สัญญาณเคเบิล
7. พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง
8. จัดหาวัสดุสาํ หรับการเรียนรู
ดวยตนเอง
9. จัดทําสื่อสําหรับการเรียน รู
ดวยตนเอง

2554

ดี

~ 28 ~

เปาหมาย
8. มีครุภัณฑและ
อุปกรณการเรียนอยาง
เหมาะสม

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
2. ซอมแซมครุภัณฑการ ศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลการ
ใชครุภัณฑการศึกษา
9. มีระบบความปลอด มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
ภัยของสภาพแวดลอม การดําเนินงานและผลการ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ ปฏิบตั งิ านเปนไปตามวงจร
เอื้อตอการเรียนรูใน
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
สาขาวิชา /สาขางาน
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก

10. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาตามหนาที่ที่รับ
ผิดชอบ

1. จัดทําระบบความปลอดภัย
ของหองเรียน
2. ปรับปรุงภูมิทศั นภายใน
วิทยาลัย
3. ปรับปรุงสวมตามมาตรฐาน
สวม HAS
4. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
5. จัดระบบจราจรในสถาน
ศึกษา
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความเหมาะสม
ในการจัดใหมีครุภัณฑ
และอุปกรณการเรียน

2554
ดี

รอยละของสาขางานที่
จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพ
แวดลอม และสิง่
อํานวยความสะดวกได
อยางมีคุณภาพ

80

รอยละของครูและ
บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไดรับการพัฒนาใน
วิชาชีพที่สอนหรือตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ

100

~ 29 ~

เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ
1. พัฒนาบุคลากรดานการ
ฝกอบรมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการและวิชาชีพทัง้ ภายใน
และภายนอกสถาน ศึกษา
11.เพิ่มจํานวนครั้งหรือ มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
ปริมาณในการระดม
การดําเนินงานและผลจากการ
ทรัพยากรจากแหลง
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
ตางๆ ทัง้ ภายในและ
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
ภายนอก สถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
เพื่อสนับสนุนการจัด
1. การระดมทรัพยากรภายใน
การศึกษาอยางมี
และภายนอกสถานศึกษา
ประสิทธิภาพ
2. พิธีมอบทุนการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพใหการ
บริการกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อ
การศึกษา
12 เพิ่มจํานวนสถาน
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
ประกอบการที่มีการจัด การดําเนินงานและผลจากการ
การศึกษารวมกับสถาน ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
ศึกษาในการจัดการ
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
ศึกษาระบบทวิภาคีและ มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
ระบบปกติ
1. ทําสัญญาฝกอาชีพนักเรียน
ระบบทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการ
2. เชิดชูเกียรติสถานประกอบ
การ
3. ลงนามความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2554

มีการระดมทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ (ครัง้ )

30

จํานวนสถานประกอบ
การที่มีการจัด
การศึกษา รวมกับ
สถานศึกษาจัด
การศึกษาระบบทวิ
ภาคี และ/หรือ ระบบ
ปกติ

30

~ 30 ~

เปาหมาย
13. จัดหาผูเชีย่ วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปญญาทองถิ่น ที่มีสวน
รวมในการพัฒนาผูเรียน

14. ครูผูสอนประจําที่มี
คุณวุฒดิ านวิชาชีพตอ
ผูเรียนในแตละสาขา
วิชาที่เหมาะสม

15. จํานวนผูสอน
ประจําตอผูเรียนที่
เหมาะสม

แนวทางดําเนินการ
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. พัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
2. เสริมสรางความรูและประ
สบการณตรงจากวิทยากร
ภายนอก
3. จัดทําทําเนียบภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. จางครูพิเศษในสาขาทีข่ าด
แคลนครู
มีขอมูลที่แสดงความตระหนัก
การดําเนินงานและผลจากการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตาม วงจร
คุณภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ ไดแก
1. ขออัตราเพื่อบรรจุครูเพิ่ม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของสาขาวิชาที่
มีการจัดหาผูเ ชีย่ วชาญ
รวมในการพัฒนา
ผูเรียน

2554
90

รอยละของสาขาวิชา/
สาขางานที่ผูสอน
ประจํามีคุณวุฒทิ าง
วิชาชีพตอผูเ รียนตาม
เกณฑผูสอน1คน:
ผูเรียนไมเกิน35 คน

90

อัตราสวนผูสอน
ประจําตอผูเรียน
ทั้งหมดของ
สถานศึกษา
(ผูสอน1คน:ผูเรียน)

24

~ 31 ~

แผนที่ 3 : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2554
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
1. ผูเรียนไดพบครูที่ มีขอมูลที่แสดงความ
จํานวนครั้งของการ 30
ปรึกษา
ตระหนัก การดําเนินงาน จัดใหผเู รียนพบครู
และผลจากการปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา (ครั้ง/ป)
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
2. บริการตรวจสาร
มีขอมูลที่แสดงความ
จํานวนครั้งของ
1*
เสพติดใหกับผูเรียน
ตระหนัก การดําเนินงาน การจัดบริการตรวจ
ทั้งหมด
และผลจากการปฏิบัติงาน สารเสพติดใหกับ
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ ผูเรียนทั้งหมด
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
โดยมากกวารอยละ
มาตรฐานคุณภาพ
90 ไดรับการตรวจ
(ครั้ง)
3. ลดจํานวนผูเ รียนที่ มีขอมูลที่แสดงความ
รอยละของผูเรียน
15
ออกกลางคันเมื่อเทียบ ตระหนัก การดําเนินงาน ทั้ง หมดทีอ่ อก
กับแรกเขา
และผลจากการปฏิบัติงาน กลางคันเมื่อเทียบ
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ กับแรกเขา
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
4. จัดกิจกรรมทีส่ ง
มีขอมูลที่แสดงความ
สาขาวิชา/สาขา
80
เสริมดานวิชาการ
ตระหนัก การดําเนินงาน งานที่มีการจัด
คุณธรรม จริยธรรม คา และผลจากการปฏิบัติงาน กิจกรรมทั้ง3
นิยมที่ดีงามในวิชาชีพ เปนไปตาม วงจรคุณภาพ ประเภทกิจกรรม
รวมทั้งดานบุคลิกภาพ (PDCA)เพื่อนํา ไปสู
และมนุษยสัมพันธ
มาตรฐานคุณภาพ
เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ

~ 32 ~

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
5.จัดกิจกรรม
- มีขอมูลที่แสดงความ
รอยละของ
สงเสริมการอนุรกั ษ
ตระหนัก การดําเนินงาน สาขาวิชา/สาขา
สิ่งแวดลอม
และผลจากการปฏิบัติงาน งานที่มีการจัด
- สงเสริมวัฒนธรรม เปนไปตาม วงจรคุณภาพ กิจกรรมทั้ง 2
ประเพณี และทํานุ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
ประเภท กิจกรรม
บํารุงศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานคุณภาพ
เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ

2554
80

แผนที่ 4 : สงเสริมการบริการวิชาชีพสูส ังคม
เปาหมาย
1. เพิ่มจํานวนและ
ประสิทธิผลของกิจ
กรรม/โครงการที่ให
บริการวิชาชีพและฝก
ทักษะวิชาชีพ

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

2. จัดสรรงบ ประมาณ
ในการจัดกิจกรรม /
โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและฝกทักษะ
อาชีพทักษะ ใหอยาง
เหมาะสม

มีขอมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การดําเนินงาน
และผลจากการปฏิบัตงิ าน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
และ กิจกรรม/
โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน
รอยละงบประมาณที่
ใชจริงในการ
ดําเนินการตอ
งบดําเนินการไมรวม
งบลงทุน

2554
20

0.22

~ 33 ~

แผนที่ 5: สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการวิจัย
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
1. เพิ่มจํานวนนวัตกรรม มีขอมูลที่แสดงความ
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
ตระหนัก การดําเนินงาน
และโครงงาน
และผลจากการปฏิบัตงิ าน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 100 ของ
สาขางานทั้ง
หลักสูตร ปวช. และ
ปวส. ที่มีการจัดทํา
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและ
โครงงาน (ปวช.
,ปวส.ชิ้นงาน/ภาค
เรียน)

2554
1,4

2. เพิ่มจํานวน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย โครงงาน ที่มี
ประโยชนทางวิชาชีพ
และ/หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ

มีขอมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การดําเนินงาน
และผลจากการปฏิบัตงิ าน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย โครงงาน
ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือ ได
รับการเผยแพร
ระดับ ชาติ

1

3. งบประมาณที่ใชใน
การสราง พัฒนา และ
เผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานเปนไป
อยางเหมาะสม

มีขอมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การดําเนินงาน
และผลจากการปฏิบัตงิ าน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

รอยละของ
งบประมาณที่ใชจริง
ในการดําเนินงานตอ
งบดําเนินการ
ยกเวนงบลงทุน

1.2

4. เพิ่มจํานวนครั้งและ
ชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน

มีขอมูลที่แสดงความ
ตระหนัก การดําเนินงาน
และผลจากการปฏิบัตงิ าน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ

ระดับคุณภาพในการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจยั
และโครงงาน

ดี
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แผนที่ 6 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
แนวทางดําเนินการ
2554
ความสําเร็จ
1. การบริหารงานของ มีขอมูลที่แสดงความ
ระดับคุณภาพการ
ดี
ผูบริหารมีความสอด ตระหนัก การดําเนินงาน บริหารงานของ
คลองกับแผนยุทธ
และผลจากการปฏิบัติงาน ผูบริหารที่มี
ศาสตรและการมีสวน เปนไปตาม วงจรคุณภาพ คุณภาพ
รวมของประชาคม
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
อาชีวศึกษา ดวยความ มาตรฐานคุณภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได
2. บุคลากรในสถาน มีขอมูลที่แสดงความ
รอยละของครูที่
99
ศึกษาที่สามารถปฏิบัติ ตระหนัก การดําเนินงาน สามารถปฏิบัติตาม
ตามจรรยาบรรณ
และผลจากการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
ไดอยางถูกตอง
มาตรฐานคุณภาพ
เหมาะสม
3. ระบบสาร สนเทศ มีขอมูลที่แสดงความ
ระดับคุณภาพของ
ดี
ของสถานศึกษาเพื่อ ตระหนัก การดําเนินงาน การจัดระบบ
การบริหารจัดการ
และผลจากการปฏิบัติงาน สารสนเทศของ
และการจัดการความรู เปนไปตาม วงจรคุณภาพ สถานศึกษา เพื่อ
ของสถานศึกษามี
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
การบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานคุณภาพ
และการจัดการ
ความรูของ
สถานศึกษา
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แผนที่ 7 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
1. ระบบและกลไกใน มีขอมูลที่แสดงความ
ระดับคุณภาพของ
การประกันคุณภาพ
ตระหนัก การดําเนินงาน ระบบและกลไกใน
ภายในที่กอใหเกิดการ และผลจากการปฏิบัติงาน การประกัน
พัฒนาสถานศึกษา
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ คุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
2. ประสิทธิผลของการ มีขอมูลที่แสดงความ
ระดับประสิทธิผล
ประกันคุณภาพภายใน ตระหนัก การดําเนินงาน ของการประกัน
และผลจากการปฏิบัติงาน คุณภาพภายใน
เปนไปตาม วงจรคุณภาพ
(PDCA)เพื่อนํา ไปสู
มาตรฐานคุณภาพ
เปาหมาย

แนวทางดําเนินการ

2554
ดี

ดี
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สวนที่ 4
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ
แผนที่ 1 : พัฒนาดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เปาหมาย
1. เพิ่มจํานวนผูเ รียนทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
และเนนการปฏิบัติจริง
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชา ไมต่ํากวา2.00
3. สอนซอมเสริม
4. สอนปรับพื้นฐาน
2. เพิ่มจํานวนผูเ รียนที่
1. จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษาแบบ
ไดรับการเทียบโอนผล
เทียบโอนฯ
การเรียนรู
3. เพิ่มจํานวนผูเ รียนที่
1. โครงงานวิทยาศาสตร
สามารถประยุกต
2. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร
หลักการทาง
3. โครงงานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและ
4. โครงงานวิชาชีพ
คณิตศาสตรมาใช
5. สงเสริมการประยุกตใชความรูทาง
แกปญหาในการ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ
4. เพิ่มจํานวนผูเ รียนทีม่ ี 1. จัดการเรียนรูทเี่ นนทักษะการฟง พูด
ทักษะในการสื่อสาร
อาน เขียน
ดานการฟง การอาน 2. วันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ
การเขียน และการ
3. ภาษาไทยวันละคํา
สนทนาทัง้ ภาษาไทย 4. วันคริสตมาส
และภาษาตางประเทศ 5. ชมรมภาษาไทย
6. ชมรมภาษาอังกฤษ
7. สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผูรับผิดชอบ
- งานหลักสูตร
- งานวัดและประเมินผล
- แผนกวิชา

- งานหลักสูตร
- งานวัดผลฯ
- แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ

- แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ
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เปาหมาย
5. เพิ่มจํานวนของผูเ รียน
ที่มีความรูและ
เทคโนโลยีทจี่ ําเปนใน
การศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
6. เพิ่มจํานวนของผูเรียนที่
มีคุณธรรมจริยธรรม
คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี

7. เพิ่มจํานวนผูเ รียนที่
สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปวช.
8. เพิ่มจํานวนผูเ รียนที่
สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปวส.

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. จัดการเรียนการสอนในระบบ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร
e-learning
ธุรกิจ
2. สงเสริมผูสอนจัดทํา e-book
3. สงเสริมผูเรียนสงงานผานระบบ
e-mail
4. จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนการใช
ความรูและเทคโนโลยี
1. กิจกรรมชาติ ศาสนา
- งานกิจกรรมนักเรียน
พระมหากษัตริย
นักศึกษา
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
- แผนกวิชา
นักศึกษา
3. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรี
อาชีวะ
4. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
5. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
6. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
7. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
8. การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ในทุกรายวิชา
9. ไหวครูชางศิลปกรรม
1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
2. เตือนกอนรีไทร
3. สอนซอมเสริม
4. ประชุมผูป กครองนักเรียน นักศึกษา
กลุมเสี่ยง
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชา ไมต่ํากวา 2.00
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เปาหมาย
9. เพิ่มจํานวนของ
ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผานการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
10. เพิ่มจํานวนของ
ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงที่ผาน
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
11. เพิ่มจํานวนของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่
ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/
ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป
12. เพิ่มระดับความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการทีม่ ีตอ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูส ําเร็จ
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- งานวัดและประเมินผล
2. พัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- แผนกวิชาชีพ
3. จัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
และเนนการปฏิบัติจริง

1.
2.
3.
4.

ปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
แนะแนวอาชีพและศึกษาตอ
ติดตามผูสําเร็จการศึกษา
ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา

- งานแนะแนวอาชีพฯ
- งานศูนยขอมูลฯ

1. สรางความสัมพันธระหวางสถาน
- งานทวิภาคี
ประกอบการและสถานศึกษา
- งานแนะแนวฯ
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พงึ
- งานวิจัยฯ
ประสงคกอ นเขาสูส ถาน
ประกอบการ
3. การศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการทีม่ ีตอคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงคของผูส ําเร็จการศึกษา
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เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

13. เพิ่มจํานวนผูเ รียนที่ 1. จัดองคความรูในการสราง
สามารถวางแผน
ผูประกอบการใหม
ธุรกิจประกอบอาชีพ 2. ประชาสัมพันธ SMEs วอศ.
และมีรายไดระหวาง
สุพรรณบุรี
เรียน
3. จัดตัง้ บริษัทจําลอง
4. จําหนายเคกเทศกาลปใหม
5. การหารายไดระหวางเรียน
6. โครงการภายใตการนิเทศ

ผูรับผิดชอบ
- งานสงเสริมผลิตผลฯ
- แผนกวิชาชีพ

แผนที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย
1. เพิ่มจํานวนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะทีม่ ีคุณภาพ
2. มีแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการที่มี
คุณภาพ
3. ความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
สอนของผูสอน
4. จัดสรรงบประมาณใน
การจัดวัสดุฝกอุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม

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

ผูรับผิดชอบ
- งานหลักสูตรฯ
- แผนกวิชา
- งานหลักสูตรฯ

- งานหลักสูตรฯ
- งานวิจัยฯ

- งานวางแผนฯ
- แผนกวิชา
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เปาหมาย

โครงการกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

5. ความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา
6. การจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ
หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน พื้นทีฝ่ ก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรูและ
เกิดประโยชนสงู สุด
7. ศูนยวิทยบริการมีความ
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศทีเ่ อื้อตอ
การเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด

1. ระดมทุนเพือ่ จัดซือ้ คอมพิวเตอรให
เพียงพอกับผูเรียน
2. ซอมแซมคอมพิวเตอร

- แผนกวิชา

1. ปรับปรุงหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ
2. ติดตามและประเมินผลการใช
หองเรียน
3. ดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็น
4. เปลี่ยนผงเคมีถงั ดับเพลิง
5. ซอมแซมและดูแลรักษาลิฟต

- งานอาคารสถานที่
- งานพัสดุ
- แผนกวิชา

1. พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปน
e-library
2. พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสู
การบริการบนเว็บไซด
3. สงเสริมปญญา พัฒนาความคิด
สรางเสริมการเรียนรู
4. จัดซื้อหนังสือ ตําราเรียน นิตยสาร
วารสาร
5. ศึกษาความพึงพอใจของผูเ ขาใช
หองสมุดและศูนยการเรียนรู
6. เชาสัญญาณอินเตอรเน็ตและ
สัญญาณเคเบิล
7. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรูดวย
ตนเอง
8. จัดหาวัสดุสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง
9. จัดทําสื่อสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง

- งานวิทยบริการและ
หองสมุด
- ศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
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เปาหมาย

โครงการกิจกรรม

8. มีครุภัณฑและอุปกรณ 1. การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อพัฒนา
การเรียนอยางเหมาะสม
การศึกษา
2. ซอมแซมครุภัณฑการศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลการใช
ครุภัณฑการศึกษา
9. มีระบบความปลอดภัย 1. จัดทําระบบความปลอดภัยของ
ของสภาพแวดลอม สิ่ง
หองเรียน
อํานวยความสะดวกที่
2. ปรับปรุงภูมทิ ัศนภายในวิทยาลัย
เอื้อตอการเรียนรู ใน
3. ปรับปรุงสวมตามมาตรฐานสวม
สาขาวิชา/สาขางาน
HAS
4. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
5. จัดระบบจราจรในสถานศึกษา
10. ครูและบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมการ
ทางการศึกษาของ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
สถานศึกษาไดรับการ
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
พัฒนาตามหนาที่ที่
สถานศึกษา
รับผิดชอบ
11. เพิ่มจํานวนครั้งหรือ
1. การระดมทรัพยากรภายในและ
ปริมาณในการระดม
ภายนอกสถานศึกษา
ทรัพยากรจากแหลง 2. พิธีมอบทุนการศึกษา
ตางๆ ทั้งภายในและ 3. พัฒนาศักยภาพใหการบริการกองทุน
ภายนอกสถานศึกษา
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผูรับผิดชอบ
- แผนกวิชา
- งานพัสดุ

- งานอาคารสถานที่

- งานบุคลากร

- งานความรวมมือ
- งานแนะแนวฯ
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เปาหมาย
12. เพิ่มจํานวนสถาน
ประกอบการทีม่ ีการจัด
การศึกษารวมกับ
สถานศึกษาในการจัด
การศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกติ
13. จัดหาผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นทีม่ ีสวน
รวมในการพัฒนา
ผูเรียน
14. ครูผูสอนประจําที่มี
คุณวุฒิดานวิชาชีพตอ
ผูเรียนในแตละ
สาขาวิชาที่เหมาะสม
15. จํานวนผูสอนประจํา
ตอผูเรียนทีเ่ หมาะสม

โครงการกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. ทําสัญญาฝกนักเรียนทวิภาคีรวมกับ - งานทวิภาคี
สถานประกอบการ
- งานความรวมมือ
2. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
3. ลงนามความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน
1. พัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญาทองถิ่น
2. เสริมสรางความรูและประสบการณ
ตรงจากวิทยากรภายนอก
3. จัดทําทําเนียบภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

- งานหลักสูตร
- แผนกวิชา

1. จางครูพเิ ศษในสาขาที่ขาดแคลนครู

- งานบุคลากร
- งานหลักสูตรฯ

1. ขออัตราเพื่อบรรจุครูเพิ่ม

- งานบุคลากร

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

1.
2.
3.
4.
5.

โครงการกิจกรรม
นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
ผูประสานสิบทิศ
สมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
ผูปกครองเครือขาย
วิจัยปญหาและสาเหตุการออก
กลางคันของผูเ รียน

ผูรับผิดชอบ
- งานครูที่ปรึกษา
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เปาหมาย

โครงการกิจกรรม
6. ปฐมนิเทศผูป กครองนักเรียน
นักศึกษา
7. ประชุมผูป กครองนักเรียน นักศึกษา
กลุมเสี่ยง
3. บริการตรวจสารเสพติด 1. ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียนทัง้ หมด
ใหกับนักเรียน นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมที่สง เสริม
1. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ดานวิชาการ คุณธรรม นักศึกษา
จริยธรรม คานิยมที่ดงี าม 2. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ในวิชาชีพ รวมทั้งดาน 3. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
บุคลิกภาพและมนุษย
4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
สัมพันธ
5. กิจกรรมชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
6. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. การแขงขันทักษะวิชาชีพ
8. มหกรรมโครงการวิชาชีพ
5. จัดกิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
- สงเสริมการอนุรักษ
2. สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
สิ่งแวดลอม
3. ธนาคารขยะ
- สงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ

- งานสวัสดิการฯ
- งานกิจกรรม
- แผนกวิชา

- งานกิจกรรม
- แผนกวิชา
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แผนที่ 4 : สงเสริมการบริการวิชาชีพสูส ังคม
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
สรางอาชีพเพือ่ ชุมชน
Fix it Center
ปฏิบัติราชการรวมกับจังหวัด

ผูรับผิดชอบ
- งานโครงการพิเศษ
- แผนกวิชา

แผนที่ 5 : สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการวิจัย
เปาหมาย
โครงการกิจกรรม
1. เพิ่มจํานวนนวัตกรรม
1. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยเครือขาย
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ 2. วิจัยในชั้นเรียน
โครงงาน
3. การจัดทํางานวิจัยของครูแตละ
แผนกวิชา
4. ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ และโครงงาน
5. พัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม
และสิง่ ประดิษฐ

ผูรับผิดชอบ
- งานวิจัยฯ
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เปาหมาย
2. เพิ่มจํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
โครงงานที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือ
ไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ
3. งบประมาณที่ใชในการ
สราง พัฒนาและ
เผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานเปนไป
อยางเหมาะสม
4. เพิ่มจํานวนครั้งและชอง
ทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงาน

โครงการกิจกรรม
1. เผยแพรผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน

ผูรับผิดชอบ
- งานวิจัยฯ
- งานประชาสัมพันธ

1. จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัย
2. เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจาก
ภายนอก

- งานวิจัยฯ
- งานวางแผนฯ

1. เผยแพรผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน

- งานวิจัยฯ
- งานประชาสัมพันธ
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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. เชิดชูเกียรติครูผมู ีคุณธรรม
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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วิสัยทัศน
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดานธุรกิจและบริการ ตามคุณวุฒิวิชาชีพ

พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมการเรียนรูฝ ก อบรมวิชาชีพดานธุรกิจและบริการใหมีคณ
ุ ภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรางเครือขายความรวมมือ และขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
ดานธุรกิจและบริการ
3. วิจัยสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองคความรู ดานธุรกิจและบริการ
4. พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
โทรศัพท 035 – 511355 ตอ 138
โทรสาร 035 - 524022

