แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำนำ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดทาแผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นโดยคณะกรรมการดาเนินงาน อันเกิดจากการมีส่วนร่วมระดมความคิด
กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ต่อไป
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาให้ผสู้ าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม
ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. ปรัชญำวิทยำลัย
“พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนาวิชาการ สร้างงานเพือ่ สังคม”
ควำมหมำยปรัชญำ
พัฒนำฝีมือ
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษา มีทกั ษะด้านวิชาชีพมีการพัฒนาฝีมอื เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสามารถประกอบอาชีพได้
ยึดถือคุณธรรม คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์สจุ ริตในการ
ประกอบอาชีพ สามารถอยูร่ ่วมในสังคมอย่างมีความสุข
ก้ำวนำวิชำกำร คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการการเรียนการสอนทีท่ ันสมัยและทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี
สร้ำงงำนเพื่อสังคม คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษา ได้พัฒนาบุคลิกภาพ รู้จักบาเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมส่วนรวม
3. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน และสถานประกอบการ
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ มีส่วนร่วม ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำ
1. เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) และหลักสูตร
พิเศษ (โครงการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ)
2. จัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ เสริมสร้างคุณวุฒิ
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ผู้สอน การประดิษฐ์คิดค้นทาโครงการ โครงงาน และวิจัย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น
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5. ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
การบริห ารงานประกั นคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิ นภายนอก เป็น
กระบวนการที่ผู้บริหารต้อ งตัดสินใจ และใช้ยุทธศาสตร์การบริหารงานที่เ หมาะสมในการประกั นคุณภาพ
ภายใน การดาเนินการประกันคุณภาพภายในถือว่า เป็นกระบวนการบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารศึกษาต้องดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกั ด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนการประกัน
คุณภาพ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมกำร
1.1 เตรียมความพร้อมของครู -อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา โดยการสร้างความ
ตระหนักและให้เน้นความสาคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานและผู้รบั ผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 8 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้
1.3 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เข้าใจถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพภายใน
แผนกวิชา การประเมินตนเอง (SAR) ของแผนกวิชาหรือแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนเทคนิคในการจัดเก็บ
ข้อมูล แฟ้มเอกสารและการรายงาน
2. ขั้นดำเนินกำร
2.1 วางแผนปฏิบัติงาน โดยจัดทาแผนหลัก แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวบ่งชี้
2.2 ดาเนินการตามแผน โดยการดาเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนิเทศ
และติดตาม ตามวงจรคุณภาพ PDCA
2.3 ตรวจสอบประเมินผล โดยวางกรอบการประเมินจัดทาเครื่องมือ เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล ตรวจสอบปรับปรุง
2.4 นาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและปรับปรุงกลไก / ระบบการทางานตลอดจนปรับปรุง
การปฏิบัตงิ านของบุคลากร นามาวางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการในระยะต่อไป
3. ขั้นสรุปรำยงำนผล
3.1 แผนกวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละวิชา โดยยึดมาตรฐานของการ
อาชีวศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 8 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ โดยรายงานผลต่อผูบ้ ริหารตามขั้นตอน
3.2 งานประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนกวิชา จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของสถานศึกษา รายงานต่อผู้บริหารและต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงาน
ทั้งทีเ่ ป็นภาครัฐและภาคเอกชน
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บทที่ 2
เป้ำหมำยและกลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ / กิจกรรม
กลยุทธ์
1. การสร้างวินัยในการทางาน การมีค่านิยมที่ดีงาม
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 กิจกรรม 5 ส. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ/โรงงาน
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพ
กิจกรรม / โครงกำร
 จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เน้นการปฏิบัตจิ ริง
 จัดกิจกรรมเสริมทักษะตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมรม
 มีระบบการประเมินการฝึกอบรมทีห่ ลากหลาย
 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร
3. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมนาความรูจ้ ากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการจัดทาทาเนียบผูเ้ รียนในแต่ละหลักสูตร
 โครงการติดตามเก็บข้อมูลของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม
4. ส่งเสริมให้ผู้สาเร็จการอบรมมีคุณลักษณะทีส่ ถานประกอบการหรือหน่วยงานพึง
พอใจ
หลักสูตรให้ทันสมัย
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 สารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทีม่ ีต่อคุณภาพการ
ฝึกอบรม นามาประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำ

กลยุทธ์ / กิจกรรม

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการ กลยุทธ์
1. การพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 สารวจและประเมินความต้องการ การฝึกอบรมของชุมชน สังคม ต่อ
ทุกหลักสูตร ทาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
2. จัดให้มีระบบในการประเมินผลจากการฝึกอบรม
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 จัดให้มีการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ทั้งในระหว่างการอบรมและสิ้นสุดการอบรม
 โครงการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น การ
ออกบริการตัดผม เป็นต้น
3. จัดให้มีการฝึกอบรมผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 สารวจและประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มคี ุณภาพการ
ฝึกอบรมทุกหลักสูตร
 วางแผนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
นาผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
4. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรอย่าง
เหมาะสมพอเพียง
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 ดาเนินการตรวจสอบและประเมินความพอเพียงของครุภัณฑ์ของทุก
หลักสูตร
 ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ,วัสดุอปุ กรณ์ , ห้องปฏิบัติการ , โรงฝึกงาน
อาคารสถานที่ ให้เพียงพอในทุกหลักสูตร
 โครงการปรับปรุงห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ /อาคารสานักงาน / โรงงาน
 โครงการวางแผนกาลังคนของสถานศึกษา เพื่อจัดให้มีจานวนครูผสู้ อน
ประจา / อาจารย์ประจา / อาจารย์พิเศษเพียงพอในแต่ละหลักสูตร
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3. ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ์ / กิจกรรม
กลยุทธ์
1. จัดการเรียนรู้ ทีผ่ ู้เรียนได้รับความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2. จัดการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในอาชีพ
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 โครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 คัดเลือกนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยประจาภาคเรียน
3. จัดให้ผเู้ รียนมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการฝึกการพูดหน้าเสาธง
 โครงการวันภาษาไทย
 โครงการประกวดบทกลอนบูชาครูในวันไหว้ครู
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ
กิจกรรม / งำน /โครงกำร
 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็น E – Library
 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของ สถานศึกษา
 การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีการพัฒนา
บุคลิกภาพ และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการปัจฉิมนิเทศ
 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 กิจกรรมชมรมต่าง ๆ
 โครงการปฐมนิเทศ การเข้าค่ายจริยธรรม
 โครงการอบรมการแต่งกาย แต่งหน้าเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
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กลยุทธ์ / กิจกรรม
6. ส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้ และทักษะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
 โครงการสอนซ่อมเสริม (V-net )วิชาสามัญพื้นฐาน
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
 โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการ
 โครงการฝึกประสบการณ์การทาธุรกิจขนาดย่อม
 โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 โครงการพัฒนาการจัดทาข้อสอบมาตรฐานในการจัดสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับสถานศึกษา และอาชีวศึกษาระดับจังหวัด
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนมีความรู้ และมีทักษะในการหางานทา การศึกษา
ต่อและการและกอบอาชีพอิสระ
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการ “Open House” แนะแนวอาชีพ
 โครงการปัจฉิมนิเทศ
 โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา
 โครงการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการและแรงงาน
 โครงการศึกษาดูงานผูป้ ระสบผลสาเร็จในวิชาชีพ
8. ส่งเสริมให้ผู้สาเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามทีส่ ถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
 โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ีต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
 โครงการติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงานทั้งในสถานประกอบการและ
หน่วยงาน
 โครงการสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการ เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูส้ าเร็จการศึกษา
 โครงการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็จการศึกษาที่หน่วยงาน
หรือสถานประกอบการพึงพอใจ
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กลยุทธ์ / กิจกรรม
9. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ
 โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดย
จัดระบบการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และหลากหลาย
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการอบรมให้ความรู้กบั ครูผู้สอนในการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการคัดเลือกแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของครูผสู้ อน
 โครงการอบรมการจัดทาสือ่ E – Learning
 โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นชิ้นงานโดยการดาเนินงาน
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน ทั้งของผู้เรียนและครูผู้สอน
11. สนับสนุนและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอ
 โครงการตรวจซ่อมเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์
 โครงการอบรมให้ความรู้ในการตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
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กลยุทธ์ / กิจกรรม
12. จัดให้มีสถานทีเ่ รียน สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้
เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ รวมทั้งแหล่งการ
เรียนรู้อื่น ๆ
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการสารวจความพึงพอใจการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิ าร/โรงงาน
 โครงการจัดห้องเรียนตัวอย่าง / ห้องเรียนทฤษฎี ที่ทันสมัย
 โครงการโรงเรียน โรงงาน ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ
 โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการทีม่ ีวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาครบถ้วน
เช่น ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องศูนย์วิทยบริการ
 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย
 โครงการสารวจครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน
 โครงการจาหน่ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่ชารุดเสียหาย
 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาปีการศึกษา
13. จัดให้มีระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา
 โครงการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ บูรณาการรายวิชา
งานบริการไฟฟช้า
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร ทั้งในและนอก
ห้องเรียน
14. ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายครูผู้สอนและสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งกิจกรรม / งำน / โครงกำร
 สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรมพัฒนา
ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายใน
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการ
 โครงการการประชุมวิชาการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในแผนกวิชา
 โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพภายใน จัดโดย อศจ.
 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งบุคลากรทางการ
ศึกษาดูงาน
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กลยุทธ์ / กิจกรรม
15. จัดให้มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
ร่วมกันจัดการศึกษาทัง้ ในระบบปกติและระบบทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
 โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
 โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพ ให้กับสถานประกอบการ
 โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
 โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร / แผนการรับนักเรียนนักศึกษา
16. จัดให้มีระบบการดูแลให้คาปรึกษาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
 กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (Home Room) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน / หอพัก
 โครงการตรวจสารเสพติดประจาภาคเรียน
17. จัดให้มีกจิ กรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการประกวดมารยาทไทย
 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (พูดหน้าเสาธง)
 โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธง
 โครงการอบรมธรรมะประจาทุกวันศุกร์ (หน้าเสาธง)
 โครงการขับขี่ปลอดภัย
18. จัดให้มีกจิ กรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม / งำน /โครงกำร
 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช และ 12 สิงหามหาราชินี
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
 กิจกรรมเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
 กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กบั วัดกลางพระอารามหลวง
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กลยุทธ์ / กิจกรรม
19. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศ
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 โครงการ Open house แนะแนวอาชีพ (จัดนิทรรศการวิชาการเพือ่
นาเสนอโครงการของผู้เรียนและผูส้ อน)
 โครงการจัดทาหุ่นยนต์ ABU
 โครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา- เอสโซ่
 โครงการจัดประกวดโครงงานของนักเรียน
 โครงการประกวดแผนการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
20. จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
กิจกรรม / งำน /โครงกำร
 โครงการความร่วมมือทางด้านงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ทาวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 จัดทาแผนจัดสรรงบประมาณประจาปีในการทาวิจัยและสิง่ ประดิษฐ์
21. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 จัดทาเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
 กิจกรรม Open house เพื่อจัดนิทรรศการ
 ทางวิชาการเผยแพร่ผลงานของนักเรียน และครู
 จัดกิจกรรมนาเสนอผลงานรายวิชาโครงการภายในห้องเรียน
 เผยแพร่นวัตกรรม ผ่านการประชุม
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4. ด้านการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

กลยุทธ์ / กิจกรรม
1. ออกแบบสารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการเทียบโอน สถานประกอบการ
ชุมชน และสังคม
กิจกรรม / งำน/ โครงกำร
 จัดระบบกลไกในการเทียบโอนให้ชัดเจน
 ดาเนินการเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 สารวจและประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการเทียบโอนแต่ละ
หลักสูตร
 สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม ที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาจากระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

5. ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ กลยุทธ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 1. จัดให้มีการบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
กิจกรรม / งำน /โครงกำร
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
 โครงการอาชีวบริการ
 โครงการ 108 อาชีพ
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
 โครงการประสานความร่วมมือกับ อบต.
ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับชุมชน
 โครงการบริการตัดผม เสริมสวยกับโรงเรียนขยายโอกาส
 โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ร่วมกับ
โรงเรียนมัธยม
 โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นแกน
มัธยม
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการบริการวิชาชีพที่กาหนด
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 จัดทาแผนงบประมาณประจาปี เพื่อจัดสรร
งบประมาณในการบริการวิชาชีพ
 การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการทุกโครงการ
 ประเมินผลการใช้จ่ายจริงกับงบประมาณ เพื่อนาไปวางแผนการจัดสรร
เงินให้มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณถัดไป
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กลยุทธ์ / กิจกรรม
6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึก กลยุทธ์
และเสริมสร้างความเป็น
1. การใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริหารในการผสมผสานความร่วมมือ
พลเมืองไทยและพลโลก
ของบุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
กิจกรรม / งำน /โครงกำร
 จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนยุทธศาสตร์
 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
 รายงาน สรุปผลการปฏิบัตงิ านประจาปี
 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษา
 มีการเผยแพร่สารสนเทศผลการดาเนินงานของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์
ของวิทยาลัย/งานนิทรรศการต่าง ๆ / วิทยุ ทั้งระดับจังหวัด และชุมชน
2. จัดให้มีระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรม / งำน /โครงกำร
 โครงการเชิดชูเกียรติครูทมี่ ีจริยธรรมดีเด่นประจาปีการศึกษา ทั้งระดับ
วิทยาลัย / อาชีวศึกษาจังหวัด
7. ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลยุทธ์
1. จัดให้มีระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม
กิจกรรม / งำน / โครงกำร
 จัดทาแผนพัฒนาแผนกวิชา ยุทธศาสตร์ของแผนกวิชา
 จัดทาแผนพัฒนา / ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 3-5 ปี
 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาและสถานศึกษา
 จัดทามาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปีด้านงานประกันคุณภาพภายใน
แผนก
 จัดทาโครงการนิเทศการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
 จัดทาแผนกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) แผนกวิชา
 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถานศึกษา
 เผยแพร่การรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ
แผนกวิชาจากคณะกรรมการการนิเทศ
 เผยแพร่การรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
คณะกรรมการต้นสังกัด
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8. ด้านการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

กลยุทธ์ / กิจกรรม
กลยุทธ์
 ส่งเสริมให้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
 ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มอี ยู่แล้ว นามาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
 มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
 การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
 การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา ที่สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตหรือไปประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 3
แนวทำงกำรดำเนินงำนมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2557
มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ
เป้ำหมำย
แนวทำงกำรดำเนินงำน
ระดับคุณภำพ
1.1 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี
ดีมาก
จัดกิจกรรมเสริมทักษะตามความสามารถของศักยภาพผู้รีบการ
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนเฉลี่ย
ฝึก อบรมส่ง เสริม การจัดการเรียนการสอนที่เ น้นผู้เรียนเป็น
สะสม 2.00 ขึ้นไป
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่

1.2 ระดับ ความพึ ง พอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุ ม ชน ที่ มี ต่ อคุ ณ ภาพขอ ง
ผู้เรียน
1.3 ร้ อยละของผู้ เ รีย นที่ ผ่ า น
เกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐาน
วิชาชีพ
1.4 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ดีมาก

มีการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการส่งเสริม
ทักษะด้านการทางานตามลักษณะงานในหลักสูตรนั้นๆ

ดีมาก

จัดโครงการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา
พร้อมจัดทามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

พอใช้

กิจกรรมเสริมทักษะตามความสามารถของศักยภาพผู้รับการ
ฝึกอบรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

พอใช้

สนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จาก ครูต่างประเทศสอน
ภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมประกวดทักษะในการพูด การ
เขียน การแสดงในวันสาคัญต่างๆ

-

-
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เป้ำหมำย
ระดับคุณภำพ

แนวทำงกำรดำเนินงำน

1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

พอใช้

ส่งเสริมการจัด การเรียนการสอนร่ วมกั บสถานประกอบการ การ
ประเมินผลตามสภาพจริง จัดโครงการการจัดการแข่ ง ขั นทักษะ
วิชาชีพในสถานศึกษาพร้อมจัดทามาตรฐานในการจัดสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

1. 8 ร้ อ ย ล ะขอ ง ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึ ก ษาที่ ไ ด้ ง านท าหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี
1.9 ระดับ ความพึ ง พอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ห รื อ ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ดีมาก

ปรับปรุงข้อมูล “ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา” โครงการติดตาม
ผู้สาเร็จการศึกษา

ดีมาก

โครงการสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการเกีย่ วกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้สาเร็จที่สถานประกอบการต้องการ

16
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่

เป้ำหมำย
ระดับคุณภำพ

แนวทำงกำรดำเนินงำน

2.1 ระดับ คุณภาพในการใช้แ ละ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
รายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเชี่ยน

ดีมาก

2.2 ระดั บ คุ ณภาพในการจัด ท า
แผนกการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ดี

ส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ

2. 3 ร ะ ดั บ คุ ณภา พ ใ น ก า ร
จัดการเรียนการสอนรายวิชา

พอใช้

2.4 ระดั บ คุ ณ ภาพในการวั ด
และประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
2. 5 ร ะ ดั บ คุ ณภา พ ใ น ก า ร
ฝึกงาน

ดีมาก

จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเน้นการปฏิบัติ
จริง จัดหลักสูตร 3 ช่องทางให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ให้ความสาคัญกับหลักสูตรรายวิชา โดยเน้นการประเมินใน
ระหว่างการฝึกอบรมและสิ้นสุดการฝึกอบรมตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตร
จัดทาข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงานและชุมชนมีการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูล
สถานประกอบการ

ดีมาก

ส่งเสริมให้ พัฒนาหลักสู ตรการฝึกอบรมที่มีอยู่แ ล้ว นามาพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ส่ ง เสริ ม จั ด
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของการ
ประกอบอาชีพ

17
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่

เป้ำหมำย
ระดับคุณภำพ

แนวทำงกำรดำเนินงำน

3. 1 ร ะ ดั บ คุ ณภา พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติง านของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทา
แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษา

ดีมาก

สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายในการบริหารสถานศึกษา

ดีมาก

สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้ รียน
ชุมชนสถานประการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
สถานศึกษา
สนับสนุนให้มกี ารติดตามตรวจสอบประเมินผลแผนพัฒนา

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์

ดีมาก

3. 4 ร ะ ดั บ คุ ณภา พ ใ น ก า ร
บริห ารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดีมาก

สนับสนุนให้มกี ารกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นขอ
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทาโครงการมีส่วนร่วมของครู
ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสถานศึกษานโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนให้มีการประเมินผลบริหารงาน
และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

3. 5 ร ะ ดั บ คุ ณภา พ ใ น ก า ร
บริหารจัดการระบบฐานข้อมู ล
สารสนเทศของสถานศึกษา

ดีมาก

สนับสนุนการจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและปัจจุบัน

3. 6 ร ะ ดั บ คุ ณภา พ ใ น ก า ร
บริหารความเสี่ยง

ดีมาก

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาโครงการบริหารความเสี่ยง 5
ด้าน

3. 7 ร ะ ดั บ คุ ณภา พ ใ น ก า ร
จัดการระบบดูแลผู้เรียน

ดีมาก

จัดทารายงานการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อ
รายงานการตรวจสุขภาพในแต่ละครั้ง ส่ง เสริมการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติด ให้กั บ ผู้เ รี ยน เพื่ อเฝ้ าระวัง สารเสพติด ใน
สถานศึกษา
ส่งเสริมจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา

18
ตัวบ่งชี้ที่

เป้ำหมำย
ระดับคุณภำพ

แนวทำงกำรดำเนินงำน
 กิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
 โครงการ 5 ส.
 โครงการจัดระบบจราจรในสถานศึกษา

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อ า คา ร ส ถา น ที่ ห้ อ ง เ รี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ
3. 9 ร ะ ดั บ คุ ณภา พ ใ น ก า ร
บริ ห ารจั ด การวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

ดีมาก

ดีมาก

ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร จัดให้ผู้รับการอบรม
ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้จากการใช้ครุภัณฑ์จัดทาแบบบันทึกคา
ขอการใช้ แบบรายงานการซ่อมบารุงการจัดโครงการการจัด
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาปีการศึกษา

3.10 ระดั บ คุ ณ ภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ดี

ให้การสนับ สนุนในการส่งครูไปสัมมนาทางวิชาการตรงตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบส่งเสริม ให้ครูได้มีโอกาสลาศึกษาต่อ, เพิ่ม
วิทยฐานะ
ส่งเสริมโครงการทัศนศึกษาดูงาน

3.11 ระดั บ คุ ณ ภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ

พอใช้

กาหนดแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ กาหนดการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผน
ประจาปี

3.12 ระดั บ คุ ณ ภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึก ษากั บ เครือ ข่ายทั้ ง ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ดีมาก

ส่งเสริมให้มีการจัดทาโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

19
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่
4.1 ระดับคุณภาพในกาบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

เป้ำหมำย
ระดับคุณภำพ
ดีมาก

แนวทำงกำรดำเนินงำน
ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลการทุกฝ่าย

20
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
เป้ำหมำย
แนวทำงกำรดำเนินงำน
ระดับคุณภำพ
5.1 ระดับคุณภาพในกาบริหาร
ดี
ส่งเสริมการจัดทาเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษาพั ฒนา
จัด การโครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
กิจกรรมการทาโครงงานของผู้เรียน
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ดี
ส่งเสริมการจัดทาเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษาพัฒนา
จั ด การนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
กิจกรรมการทาโครงงานของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่

งานสร้ างสรรค์หรื องานวิจัย ของ
ครู

21
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
เป้ำหมำย
แนวทำงกำรดำเนินงำน
ระดับคุณภำพ
6.1 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประเพณีในท้องถิ่น และ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายนิยมไทย
เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการ
ดี
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการอนุรักษ์สงิ แวดล้อม
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการ
ดีมาก
ส่งเสริมให้มีการจัดทาโครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่

22
มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่

เป้ำหมำย
ระดับคุณภำพ

7.1 ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน

ดีมาก

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

พอใช้

แนวทำงกำรดำเนินงำน
ส่งเสริม ให้ส ถานศึกษาปฏิบัติตนตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี
ด้านงานประกันคุณภาพภายในการเผยแพร่คู่มือการจัดท าประกั น
คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน
ส่ง เสริม ให้มี ก ารเผยแพร่ผ ลการประเมิ นสถานศึก ษาภายใน ทาง
เว็บไซต์สถานศึกษารายงานผลการประเมินโดยการเทียบผลสัมฤทธิ์ปี
ต่อปีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริม ให้ส ถานศึกษาปฏิบัติตนตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี
ด้านงาน
ประกั นคุณภาพภายในการเผยแพร่คู่มื อการจัดท าประกั นคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน

23
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่

เป้ำหมำย
ระดับคุณภำพ

แนวทำงกำรดำเนินงำน

8.1 ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนการบริหาร
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
8.2 ระดับคุณภาพในการใช้
และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ชุมชน สถานประกอบการ
8.3 ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา

ดีมาก

ส่งเสริมให้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ดีมาก

ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มอี ยู่แล้ว นามาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ดีมาก

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนการจัดเรียนรูร้ ายวิชาที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ

8.4 ระดับคุณภาพในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
8.5 ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
8.6 ร้อยละของครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
ได้รับการพัฒนา
8.7 ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณ

ดีมาก

มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ

ดีมาก

ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สัน้

8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม
2.00 ขึ้นไป

ดีมาก

ดีมาก
พอใช้

ให้ ก ารสนั บ สนุ นในการส่ ง ครู ไ ปสั ม มนาทางวิ ช าการตรงตามหน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบ ส่งเสริ มให้ครูได้ มีโอกาสลาศึกษาต่อ, เพิ่มวิทยฐานะส่งเสริ ม
โครงการทัศนศึกษา ดูงาน
กาหนดแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ กาหนดการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนประจาปี
ส่งเสริมบุคลากรในการฝึกอบรม/พัฒนาด้านความรู้ในวิชาชีพทีส่ อน
ทักษะการพูด การบรรยาย
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ตัวบ่งชี้ที่

เป้ำหมำย
ระดับคุณภำพ

8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า

ดี

8.10 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มตี ่อ
การนาความรู้ ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน์

ดีมาก

แนวทำงกำรดำเนินงำน
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ กาประเมินผล
ตามสภาพจริง จัดกิจกรรมเสริมทักษะตามความสามารถของศักยภาพผู้รับ
การฝึกอบรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา ที่สามารถนาความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ในชีวิตหรือไปประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง

