แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ปการศึกษา 2555 - 2557
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คํานํา
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจใหกับ ผูปกครอง
ชุมชน และสังคมวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานและผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดาน
การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาในทุกดาน ทั้งวิช าการ วิ ช าชี พ คุณธรรม จริ ย ธรรม มีคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพ และเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ซึ่งตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2555
(แกไขเพิ่มเติม 2555) หมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่
ต องดํ าเนิ น การอย างต อเนื่ อง โดยมี การจั ด ทํา รายงานประจํ า ป เ สนอต อ หน ว ยงานต น สั ง กัด หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สามารถบรรลุเปาหมายก็โดยบุคลากรทุกภาคสวนมีการดําเนินงาน
อยางมีระบบโดยยึดหลัก PDCA เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
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แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2555 -2557
2557

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มุงเนนการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพตอผูเรียน เนนการมีสวนรวม
ในการคิด รวมทํา และรวมกันตรวจสอบ มีการพั
ารพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยาลัยฯ แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดําเนินงานดานการวางแผน การตรวจสอบ การติดตาม และ
ประเมินผล

-2 โครงสรางของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได กํ า หนดโครงการระบบการประกั น คุ ณ ภาพของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 3 องคประกอบ คือ
1. การควบคุมคุณภาพ คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯ มี
7 มาตรฐาน 37 ตัวบงชี้
2. การตรวจสอบคุณภาพ คือ การกํากับดูแล ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนการประเมินตนเอง
3. การประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝายประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหนวยงาน
ตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก

โครงสรางการบริหารงานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เพื่อให การดํ าเนิ น งานระบบการประกัน คุณภาพของวิ ทยาลั ย ฯ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ จึ งได กําหนดผู ที่
รับผิดชอบในแตละองคประกอบของระบบประกันคุณภาพ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่
สอศ. และมาตรฐานของสถานศึกษากํา หนด ทั้ งนี้ นอกจากผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะองคป ระกอบด ว ย ยั ง มี
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ ในรูปแบบคําสั่งตาง ๆ

ขั้นตอนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการดําเนินงานตามขั้นตอน
PDCA ดังนี้
การวางแผน
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
- การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
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- ดําเนินงานตามโครงการ
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

การตรวจสอบ

- การประเมินโครงการ
- การรายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชา สถานศึกษา
- การรายงานผลการปฏิบัติงานของ ครู บุคลากร
การนําผลการประเมินมาวิเคราะหจุดเดน จุดที่พัฒนา
กําหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาแผนกวิชา และสถานศึกษา
นโยบายการประกันคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา / ภายในฝาย / ภายในแผนกวิชา และประกันคุณภาพภายใน
ตนเอง

วิสัยทัศน (VISION) ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
“สรางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ดวยการมีสวนรวมของทุกฝาย”

พันธกิจ (MISSION) ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. พัฒนาระบบการจัดการแบบเนนการมีสวนรวม
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ
4. บริหารจัดการแบงมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ
5. การพัฒนาบุคลากร ครู และผูเรียนใหไดรับความรูดานการประกันคุณภาพ
6. การใหบริการดานขอมูล ขาวสารการประกันคุณภาพ
7. จัดทําคูมือประกันคุณภาพเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานการตรวจสอบประเมินคุณภาพ

-4 เปาประสงค
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา สถานศึกษา และบุคลากรใหเปนไปตามาตรฐานการอาชีวศึกษา

กลยุทธของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกฝายใหมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
2. สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนบูรณาการการเรียนรูทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 ดี
3. สามารถนําเทคโนโลยีและเครื่องมือตาง ๆ มาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานได
4. การบริหารจัดการแบบมุงเนนการกระจายอํานาจ
5. ใหความรู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. มุงผลสัมฤทธิ์
มีความมุงมั่น ตั้งใจ พยายามศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน และพัฒนางานใหเต็มที่ เพื่อเปนแหลงการ
ใหบริการดานความรูและขอมูลตาง ๆ แกครู บุคลากรของสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
บุ ค ลากร ครู นั ก เรี ย น ผู ป กครอง ร อยละ 90มี ความรู ทํ า ความเขา ใจต อระบบประกั น
คุณภาพ และใหความรวมมือตอการพัฒนาดานระบบประกันคุณภาพตามระบบการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบ การติดตามและการประเมินคุณภาพ
บุคลากร ครู นักเรียน ผูปกครอง รอยละ 100 ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายตาม
แนวทางการดําเนินงานที่ตนเองกําหนด
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การปฏิบัติหนาที่งานประกันคุณภาพ จะใชหลักความเปนกัลยาณมิตรที่ดีกับบุคลากร ครู ทุกคน มี
ความตั้งใจในการใหบริการดานเอกสาร ขอมูล คําชี้แจงอธิบายตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และไดรับ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
1. มีการแสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา ชี้แนะแนวทาง ความคิด การพูด กิริยามารยาท ความมีวินัย
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ ในการแสดงพฤติกรรมไดเหมาะสมทั้งกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
3. มีการติดตอประสานงาน ดานขอมูล เอกสารกับบุคลคลในองคกรไดทุกระดับ อยางเสมอภาค
3. การยอมรับ
การปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ จะไดรับคําแนะนํา การใหคําปรึกษาจากฝายบริหาร บุคลากรและ
นําขอเสนอแนะมาผนวกกับแนวความคิดตามหลักการ มาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ตัวชี้วัด
1. บุคลากร ครู รอยละ 95 ไดรับเอกสารขอมูลเพื่อการเผยแพร รวมทั้งเครื่องมือ แบบฟอรมตาง ๆ
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา และสรุปขอมูลการปฏิบัติงาน
2. บุคลากร ครู นักเรียน ผูปกครอง ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
4. การพัฒนา
การเรียนรู การเขารับการอบรม เพื่อสรางความเขาใจ การศึกษาจากแหลงเรียนรูเพื่อการ
พัฒนา จะสงผลใหสามารถสรุปงานที่ปฏิบัติและหาจุดที่ตองทําการพัฒนาตอไปได
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อใหมีความสามารถในการถายทอดใหความรูและให
บริหารดานระบบประกัน ตลอดจนการเผยแพรขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศ
2. ครู รอยละ 90 จัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคลและแผนกวิชา
3. บุคลากร ครู มีความรู ความเขาใจในการนําขอมูลจากเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในงาน
ประกันฯ มาใช
4. นักเรียน มีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพ

-6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ปการศึกษา 2555 - 2557
วิสัยทัศน

“สรางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ดวยการมีสวนรวมของทุกฝาย”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการจัดการแบบเนนการมีสวนรวม
2. พัฒ นาหลั กสู ต รและกระบวนการเรี ย นการสอนโดยเน น ผู เ รี ย นเป น สํ าคั ญ มี การบู ร ณาการ ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่
4. บริหารจัดการแบงมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ
5. การพัฒนาบุคลากร ครู และผูเรียนใหไดรับความรูดานการประกันคุณภาพ
6. การใหบริการดานขอมูล ขาวสารการประกันคุณภาพ
7. การจัดทําวิจัย สิ่งประดิษฐ
เปาประสงค

พัฒ นาระบบประกัน คุณภาพภายในแผนกวิช า สถานศึกษา และบุ คลากร ให เปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกฝายใหมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
2. สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนบูรณาการการเรียนรูทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 ดี
3. สามารถนําเทคโนโลยีและเครื่องมือตาง ๆ มาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานได
4. การบริหารจัดการแบบมุงเนนการกระจายอํานาจ
5. ใหความรู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพภายนอกในอีก 5 ป
ขางหนา
ตัวชี้วัด
1. บุคลากร ครู นักเรียน ผูปกครองรอยละ 90 มีความรู ทําความเขาใจตอระบบประกันคุณภาพ และให
ความรวมมือตอการพัฒนาดานระบบประกันคุณภาพตามระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
การติดตามและการประเมินคุณภาพ
2. บุคลากร ครู นักเรียน ผูปกครอง ร อยละ 100 ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายตามแนว
ทางการดําเนินงานที่ตนเองกําหนด

-7 3. บุคลากร ครู ไดรับเอกสารขอมูลเพื่อการเผยแพร รวมทั้งเครื่องมือ แบบฟอรมตาง ๆ เพื่อเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานและสรางความรู ความเขาใจ
4. บุคลากร ครู ไดรับเอกสารขอมูลเพื่อการเผยแพร รวมทั้งเครื่องมือ แบบฟอรมตาง ๆ เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดทํา และสรุปขอมูลการปฏิบัติงาน
5. บุ คลากร ครู นั ก เรี ย น นั กศึกษา ผู ป กครอง ได รั บ ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ ระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา
6. ครู รอยละ 90 จัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
7. ครู มีความรู ความเขาใจในการนําขอมูลจากเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในงานประกันฯมาใช
กลยุทธหลัก
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
5. การดําเนินงานติดตามตรวจสอบการประเมิน การควบคุม
6. การดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหกับครู บุคลากร และนักเรียน
7. การเตรียมความพรอมเพื่อการรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกครั้งตอไป
8. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
9. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
10. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
11. การพัฒนาระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
- การจัดทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
- การกํากับติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของแผนกวิชา
- การใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
- การจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความพรอม
เพื่อการรองรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบตอไป ใหกับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
- การสงเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรในการเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน และการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
- การใหครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

-8 แผนกลยุทธการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ป 2555 – 2557
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
(Strategy)
(KPI)
1. พัฒนาระบบการบริหาร 1. มีความรู ทําความเขาใจตอ
จัดการทุกฝายใหมี
ระบบประกันคุณภาพและให
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได ความรวมมือตอการพัฒนาดาน
และเนนการมีสวนรวม
ระบบประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบ การติดตามและการ
ประเมินคุณภาพ
2. ปฏิบัติงานที่รบั ผิดชอบให
บรรลุเปาหมายตามแนวทางการ
ดําเนินงานที่กําหนด

เปาหมาย (Target)
ป 2555 ป 2556 ป 2557
ดี
ดี
ดี

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ป 2555
ป2556
- พัฒนาระบบการ
- พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
มาตรฐาน QA
- เผยแพรผลการ
- เผยแพรผลการ
ดําเนินงานตอ
ดําเนินงานตอ
หนวยงานตนสังกัด
หนวยงานตนสังกัด
และสาธารชน
และสาธารชน

2. สงเสริมกระบวนการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตลอดจนบูรณา
การเรียนรูทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ 3D

การมี
สวน
รวม
รอยละ
81

- พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
รายบุคคล/แผนก
วิชา

1. มีการแสดงออกซึ่งความ
รัก ความเมตตา ชี้แนะแนวทาง
ความมีวินัยใหกับตนเองและกับ
ผูอื่น
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณใน
การแสดงพฤติกรรมไดเหมาะสม
ทั้งกับผูบ ังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน
3. มีการติดตอประสานงาน
ดานขอมูล เอกสารกับบุคคลใน
องคการไดทุกระดับ อยางเสมอ
ภาค

การมี
การมี
สวน สวนรวม
รวม รอยละ
รอยละ
83
82

- พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
รายบุคคล/แผนก
วิชา
- การอบรมใหความรู
ดานการประกัน
คุณภาพเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกตอไป

ป 2557
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
เผยแพรผลการ
ดําเนินงานตอ
หนวยงานตนสังกัด
และสาธารชน

- พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
รายบุคคล/แผนก
วิชา
- การอบรมใหความรู
ดานการประกัน
คุณภาพเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกตอไป

-9 กลยุทธ
(Strategy)
3. สามารถนําเทคโนโลยี
และเครื่องมือตางๆ มา
ประยุกตใชในการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานได

4. การบริหารจัดการแบบ
มุงเนนการกระจายอํานาจ

5. ใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพเพื่อเตรียม
ความพรอมการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. การไดรับเอกสารขอมูล
เพี่อรายการเผยแพรรวมทั้ง
เครื่องมือแบบฟอรมตางๆ เพื่อ
เปนแนวทางในการจัดทําและ
สรุปขอมูลการปฏิบัตงิ าน
2. ไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
1. พัฒนาตนเองจากแหลง
เรียนรูตางๆ เพื่อใหมคี วามสามารถ
ในการถายทอด ใหความรูและให
บริหารดานระบบประกันตลอดจน
การเผยแพรขอมูลโดยใชระบบ
สารสนเทศ
2. มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองในรายบุคคลและ
แผนกวิชา
บุคลากรไดรบั ความรูเกี่ยวกับการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม

เปาหมาย (Target)
ป 2555 ป 2556 ป 2557
การมี การมี การมี
สวนรวม สวนรวม สวนรวม
รอยละ รอยละ รอยละ
81
82
83

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ป 2555
ป2556
- การพัฒนาระบบ
- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพตาม
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
มาตรฐาน QA
- การอบรมใหความรู ดานการประกัน
คุณภาพภายนอก
รอบตอไป

การมี
สวน
รวม
รอยละ
91

การมี
การมี
สวน สวนรวม
รวม รอยละ
รอยละ
93
92

- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา/
รายบุคคล

รอยละ
91

รอยละ
92

รอยละ -การพัฒนาระบบ
93
ประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน QA
- การใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพ

ป 2557
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
การอบรมใหความรู
ดานการประกัน
คุณภาพภายนอก
รอบตอไป

- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา/
รายบุคคล

- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา/
รายบุคคล

- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน QA
- การอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อ
รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ
ตอไป

- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน QA
- การอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อ
รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ
ตอไป

-10 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
ที่
งาน
1 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงขอ 22)

ผลผลิต (Output)
ผูรับผิดชอบ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกัน
(แบบมีสว นรวม)
คุณภาพฯ
ประจําป 2555

2

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
- คูมือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2555

งานประกัน
คุณภาพฯ

- รายงานการปฏิบตั ิงานรายบุคคล
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามตัวบงชี้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของแผนกวิชา
- สรุปรายงานการประเมินแผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา

งานประกัน
คุณภาพฯ

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (3 ป)

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3

4

5

วิธีดําเนินงาน
ระยะเวลา
1.1 เสนอรางคําสั่งใหประธานคณะกรรมการ
ส.ค. 55
สถานศึกษาลงนาม
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
1.2.1 วางระบบประกันคุณภาพภายใน
ส.ค. 55
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง
1.2.2 อนุมัติมาตรฐานการประกันคุณภาพ
จัดทํามาตรฐานการประกันคุณภาพ
2.1 แตงตั้งคําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ ส.ค. – ก.ย. 55
ภายในสถานศึกษา
2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการในการกําหนด
- กําหนดมาตรฐานการประกัน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพรอมตัว
คุณภาพสถานศึกษา
บงชี้
2.3 จัดทําคูมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม 3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการการติดตาม
ส.ค. – ก.ย. 55
/ โครงการ / งาน ตามแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบคุณภาพ
ประจําป ของบุคลากรตามความ
3.2 นิเทศรายบุคคล (จัดทีมติดตามตรวจสอบ
ต.ค. 55
รับผิดชอบ
ภายใน)
ธ.ค. 55
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ 1-30 เม.ย. 56
การศึกษา
4.2 จัดทีมประเมิน
- ประเมินการปฏิบัติงานของแตและ
4.3 ออกประเมินตามรายงานการปฏิบัติงานของ
แผนกวิชาตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
แผนกวิชา เนนการประเมิน 3 มิติ และวงจร
ภายใน
PDCA
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ 1-31 พ.ค. 56
(2555-2556)
5.2 ประชุมประชาพิจารณอนุกรรมการรวม

งานประกัน
คุณภาพฯ

-11 ที่

งาน

6 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2555

7 การตรวจสอบคุณภาพ

8 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
กิจกรรมของงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้

9 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของแผนกวิชา/ตนเอง

วิธีดําเนินงาน
กําหนดเจตนารมณของสถานศึกษาในเรื่อง
ตางๆ ดังนี้
- วิสัยทัศน - พันธกิจ
- เปาประสงค - กลยุทธ
- แผนงาน- โครงการ
6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดแผนปฏิบัติ
การประจําป 2555
6.2 ประชุมจัดทําแผน ประกอบดวย
- ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
- ประมาณการรายรับ – รายจายประจําป
- แสดงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2555 แยกตามแผนงาน /
ยุทธศาสตร
- การใหความรูดานการประกันคุณภาพแก
บุคลากรครู เจาหนาที่ นักเรียน ผูปกครอง
- การใหความรู การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของแผนกวิชา
- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน 7 มาตรฐาน 37 ตัวบงชี้
- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแผนกวิชา
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ประเมินตามรายงานการปฏิบัติ SAR แผนกวิชา

ระยะเวลา

ผลผลิต (Output)

ผูรับผิดชอบ

1-30 ก.ย. 56

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2555

งานวางแผนและ
งบประมาณ

ก.พ. 56

สรุปผลการอบรม

งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 56

รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้ ป
การศึกษา 2555

งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 56

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป
การศึกษา 2555

งานประกัน
คุณภาพฯ

-12 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2556
ที่
งาน
วิธีดําเนินงาน
1 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาคูมือการประกันคุณภาพภายใน

ระยะเวลา
มิ.ย. 56

2 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม
ของงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้

8 มี.ค. 57

3 จัดทําแฟมประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2556

- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน 7 มาตรฐาน
37 ตัวบงชี้
- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแผนกวิชา
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ตรวจสอบความถูกตอง/จัดเก็บเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกตอไป

4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของแผนก
วิชา/ตนเอง

ประเมินตามรายงานการปฏิบัตงิ าน SAR แผนก
วิชา

5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
QA

-

การประชุม
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดทีมประเมิน
ออกประเมินตามรายงานการปฏิบัติงานของ

ผลผลิต (Output)
คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2556
รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
ปการศึกษา 2556

ผูรับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพฯ
งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 57

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

งานประกัน
คุณภาพฯ

ก.ค. – ส.ค. 57

- รายงานประเมินตนเองรายบุคคล
งานประกัน
- สรุปรายงานการประเมินของ
คุณภาพฯ
แผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา ปการศึกษา
2556
- รายงานการประชุม
งานวางแผนและ
- รายงานการประเมินตนเองของรายบุคคล งบประมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา

22 มิ.ย. 57
28 ก.ค. 57

ตลอดป
การศึกษา

-13 ที่

6 การตรวจสอบคุณภาพ

งาน

-

วิธีดําเนินงาน
แผนกวิชา เนนการประเมิน 3 มิติและวงจร
PDCA
การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
การสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
การนําผลไปพัฒนาในปตอไป
การใหความรูดานการประกันคุณภาพ
แกบุคลากรครู เจาหนาที่ นักเรียน ผูปกครอง
การใหความรู การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของแผนกวิชา

ระยะเวลา

ผลผลิต (Output)
- แผนพัฒนาฯ

ผูรับผิดชอบ

ก.พ. 57

- รายงานสรุปผล

งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. 57

- รายชื่อผูเขาอบรม

-14 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
ที่
งาน
วิธีดําเนินงาน
1 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาคูมือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม - คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานการ
ของงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
ประกันคุณภาพภายใน 7 มาตรฐาน
37 ตัวบงชี้
- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแผนกวิชา
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3 จัดทําแฟมประกันคุณภาพภายใน
ตรวจสอบความถูกตอง/จัดเก็บเพื่อรองรับการ
ปการศึกษา 2556
ประเมินภายนอกตอไป
4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ ประเมินตามรายงานการปฏิบัตงิ าน SAR แผนก
แผนกวิชา/ตนเอง
วิชา

5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA

-

การประชุม
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดทีมประเมิน
ออกประเมินตามรายงานการปฏิบัติงานของแผนก
วิชา เนนการประเมิน 3 มิติและวงจร PDCA

ระยะเวลา
มิ.ย. 57

ผลผลิต (Output)
คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2557
รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
ปการศึกษา 2557

ผูรับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพฯ
งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 58

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

งานประกัน
คุณภาพฯ

ก.ค. – ส.ค. 58

- รายงานประเมินตนเองรายบุคคล
งานประกัน
- สรุปรายงานการประเมินของ
คุณภาพฯ
แผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา ปการศึกษา 2557
- รายงานการประชุม
งานวางแผนและ
- รายงานการประเมินตนเองของรายบุคคล งบประมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
- แผนพัฒนาฯ

8 มี.ค. 58

22 มิ.ย. 58
28 ก.ค. 58

ตลอดป
การศึกษา

-15 ที่

งาน

6 การตรวจสอบคุณภาพ

-

วิธีดําเนินงาน
การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
การสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
การนําผลไปพัฒนาในปตอไป
การใหความรูดานการประกันคุณภาพ
แกบุคลากรครู เจาหนาที่ นักเรียน ผูปกครอง
การใหความรู การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของแผนกวิชา

ระยะเวลา

ผลผลิต (Output)

ก.พ. 58

- รายงานสรุปผล

มี.ค. 58

- รายชื่อผูเขาอบรม

ผูรับผิดชอบ

งานประกัน
คุณภาพฯ

-16 โครงสรางงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึ
กษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางอรทัยภ ทํามา
การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพ
สาขางานของวิทยาลัย
- คหกรรมการผลิต
- ผาและเครื่องแตงกาย
- อาหารและโภชนาการ
- การบัญชี
- การขายและการตลาด
- การเลขานุการ
- การจัดการทั่วไป
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก
- ออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก
- การทองเที่ยว
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสาขางาน
การจัดระบบบริหารขอมูล
งานประกันคุณภาพของสาขางาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุถึง
มาตรฐานที่กําหนดโดยการอบรม
ใหความรู/ เอกสาร/ปายนิเทศ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สาขาวิชา/รายบุคคล

งานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม
นางอรทัยภ ทํามา

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยในรูป
คณะกรรมการประจํามาตรฐาน/ตัวบงชี้
การรวบรวมขอมูลในการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตลอดปตามแผนปฏิบัติ
การประจําปและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ ในรูป
คณะกรรมการประจํามาตรฐาน/ตัวบงชี้

ตรวจสอบขอมูลคุณภาพการศึกษาเพื่อ
นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
วิทยาลัยฯ
การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ประสานงานกับฝายตางๆ ในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในวิทยาลัย
เรื่องคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

งานการประเมินคุณภาพการศึกษา
นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม
นางอรทัยภ ทํามา
นางสาวพรทิพย จันทบ
การทําเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ตามมาตรฐานของวิทยาลัย
การจัดทําคูมือการประเมินตามมาตรฐาน
ของวิทยาลัย
การประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยโดย
หนวยงานตนสังกัด ฝาย/งาน/แผนกวิชา
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของ
วิทยาลัย (Self Assessment Report)
เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา/
บุคลากร/และสาธารณชน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
ประสานงานกับฝายตางๆ ในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอืน่
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รายละเอียดโครงการ ปการศึกษา 2555 – 2557
แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 1

พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามาตรฐาน QA

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพถือเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานโดยใหทุกฝายมีสวนรวมมีจุดเนนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดโดยใชหลักการบริหารแบบวงจร PDCA ดําเนินงาน
ตามขั้นตอนระบบประกันคุณภาพประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการประเมินคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางระบบและกลไกประกันคุณภาพโดยทุกฝายมีสวนรวม
5.2 เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม และดําเนินงานตามหลักการบริหารแบบวงจร PDCA
6. เปาหมาย
6.1 ผลผลิต สถานศึกษามีการบริหารงานคุณภาพตามวงจร PDCA
6.2 ผลลัพธ รายงานการประเมินตนเอง
7. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรทุกฝายมีการดําเนินงานตามระบบวงจร PDCA
8.2 สถานศึกษาผูรับผิดชอบมีแนวทางการพัฒนาสวนที่เปนจุดตองพัฒนา

รวมงบประมาณ
-

-18 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 2

จัดทําประเมินคุณภาพรายบุคคล

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพผูสอนถือวาเปนผูรับผิดชอบโดยตรงการ
วางแผนเพื่อการพัฒนาตนเองในสวนที่ตองพัฒนานั้นจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดคุณภาพในตัวผูเรียนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดทํารายงานประเมินตนเองรายบุคคลจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เปนรูปธรรม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาตนเองดานการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพตอผูเรียน
6. เปาหมาย
6.1 ผลผลิต รายงานการประเมินตนเองของครู
6.2 ผลลัพธ บุคลากรครูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
7. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรครูมีบันทึกขอมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน
8.2 ไดรับแนวทางการพัฒนางาน

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

-19 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 3

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
การดํ าเนิน งานตามระบบประกัน คุณภาพโดยใชว งจร PDCA ให เกิดคุณภาพในทุกขั้น ตอนนั้ นการ
ตรวจสอบติดตามตองกระทําอยางสม่ําเสมอโดยสถานศึกษาจะไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจาก
คณะกรรมการของ อศจ. ที่มีความรูประสบการณ ดานการประเมิน ซึ่งถือวาเปนกระบวนการกลั่นกรองผล
ประกันคุณภาพในระดับหนึ่ง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
5.2 เพื่อทราบจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงใหมีความเปนมาตรฐานตามที่ สอศ. กําหนด
6. เปาหมาย
6.1 ผลผลิต รายงานการประเมินตนเองของครู
6.2 ผลลัพธ บุคลากรครูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
7. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
8.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

-20 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 4

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแผนกวิชาโดยคณะกรรมการวิทยาลัยฯ

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกลในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพทุกฝายนั้นยอมสงผลโดยตรงตอผูเรียนทุกระดับ แผนกวิชา งาน และ
ทุกฝายมีสวนสําคัญตอการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลทุกๆ ดาน
ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การใดๆ เพื่ อ ให เ กิ ด ผลสํ าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงคแ ละเป า หมายนั้ น การติ ด ตามการ
ตรวจสอบจะชวยใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งยังสงเสริมกระตุนใหผูรับผิดชอบไดรับแนวทางการพัฒนาที่
เปนไปในทิศทางเดียวกันอีกดวย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แผนกวิชา
5.2 เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา
6. เปาหมาย
6.1 ผลผลิต วิทยาลัยฯ แผนกวิชาไดรับการตรวจประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
6.2 ผลลัพธ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. คาใชจาย/งบประมาณ
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานศึกษา แผนกวิชามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพตรงตามเปาหมาย

รวมงบประมาณ
-
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โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2555
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดานอาชีวศึกษา
2. ผูรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคลอง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ขอกําหนดที่ 7 . ตัวบงชี้ที่ 43, 44
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ: พัฒนาศักยภาพ
3.3 กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. ระยะเวลาดําเนินการ วันเสารที่ 11 มิถุนายน 2555
5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 6 มาตรา 47 ใหมี
ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และมาตรา 48
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมาตร 49
กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้ง
สุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
.
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจดานการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชา สถานศึกษา
ใหไปสูมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
.
6.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง
.
6.3 เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดย สมศ.
7. เปาหมาย
7.1 ผลผลิต ครูและเจาหนาที่เขารวมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดานอาชีวศึกษา
7.2 ผลลัพธ ครู เจาหนาที่ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จํานวนรอยละ 90 ไดรับความรู แนวทาง
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - ภายนอก
8. สถานที่ดําเนินการ หองประชุมสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

.

-22 9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1
แตงตั้งคณะกรรมการ
2
วางแผนการจัดเตรียมการประชุม
3
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทาง และวิธี
ดําเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
4
ประเมินผลการดําเนินงาน
5
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
10. คาใชจาย / งบประมาณที่ใช (รายละเอียดแนบดานหลัง)
หมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
จํานวนเงิน
1,800
700
14,820

ระยะเวลา
มิถุนายน 2555
มิถุนายน 2555
มิถุนายน 2555
มิถุนายน 2555
มิถุนายน 2555

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
17,320

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูทุกคนได รับ ความรู แนวทางการดําเนิ นงานเพื่อให ได มาตรฐานการประเมิน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
11.2 ครูทุกคนกําหนดแผนงานการดําเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
11.3 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาสูระดับสากลและมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ตามอัตลักษณของสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครู เจาหนาที่ จํานวน 98 คน
บุคลากร จํานวน 16 คน
นักเรียน นักศึกษา
จํานวน 242 คน เขาประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
มาตรฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
และภายนอก

วิธีการประเมิน
นับจํานวน

เครื่องมือประเมิน
แบบลงทะเบียน

-23 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงคุณภาพ
- ครูทุกคน บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา ไดรับ
แนวทางวิธีดําเนินงานเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประเมิน
ภายนอกรอบสาม

วิธีการประเมิน
- SAR บุคคล
- SAR แผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา
-แฟมขอมูลหลักฐานที่สอดคลอง
กับรายงานการประเมินตนเอง
และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

เครื่องมือประเมิน
- แบบรายงานมาตรฐาน /
ตัวบงชี้ ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
- แผนสรุปการขยายผล

-24 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 1

พัฒนาสํานักงานประกันคุณภาพดานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 44 ประสิทธิภาพผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2555 - 2557

5. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความตอเนื่อง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 6 มาตรา 47, 48 ที่ใหการดําเนินงานประกันฯ เปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามระบบ PDCA ดังนั้นเพื่อใหระบบดังกลาวมีความสมบูรณ เกิดประสิทธิภาพทุก
ฝาย ทุกสวน โครงการดังกลาวจึงสําคัญอยางมาก
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กลไกการทํางานดานระบบ PDCA
6.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดานการตรวจสอบ ติดตามระบบประกันฯ ของภาพรวมแผนกวิชา และครู
7. เปาหมาย
7.1 ผลผลิต จํานวนครั้งการพัฒนาดานระบบการประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม ของวิทยาลัยฯ แผนก
วิชา และครู
6.2 ผลลัพธ รายงานการประชุม รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ, แผนกวิชา และครู
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-25 9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน
1. แจงขั้นตอนการทําโครงการฝายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแบบประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ แผนกวิชา
3. ประชุมกรรมการประเมินภายใน
4. ประเมินตามกําหนด
5. รายงานผล

ระยะเวลา

10. คาใชจาย/งบประมาณ
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
6,000

รวมงบประมาณ
6,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกการประเมินคุณภาพภายในชัดเจนตาม PDCA
11.2 บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบและพัฒนา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงประมาณ
- จํานวนครั้งของการติดตาม ตรวจสอบ
- จํานวนรายงานประเมินตนเอง

วิธีการประเมิน
- แตงตั้งคณะกรรมการ
- การประชุม
- รายงานผล

เชิงคุณภาพ
- ทุกฝายมีระบบกลไกการประกันคุณภาพ - การสอบถาม
- วิทยาลัยฯ แผนกวิชาและครู มี
- นับจํานวน
กระบวนการรายงานผลการดําเนินงาน
ดานความตระหนัก ความพยายามและ
ผลสัมฤทธิ์

เครื่องมือประเมิน
นับจํานวนครั้ง

แบบสอบสาม

-26 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 2

ประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา (รายงานการประเมินตนเอง)

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 44 ประสิทธิภาพผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
กระบวนการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เปนผลการดําเนินงานของแผนกวิชา และ
สถานศึกษาในภาพรวมถึงผลสําเร็จ รวมถึงขั้นตอนการทํางาน วิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะห และขอสรุปเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนกวิชา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพภายในแผนกวิชา
6.2 เพื่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพภายในแผนกวิชาใหเกิดผลสัมฤทธิตอผูเรียน
7. เปาหมาย
7.1 ผลผลิต แผนกวิชาดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
6.2 ผลลัพธ แผนกวิชาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ป 2556
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน
1. แจงแผนกวิชาเพื่อเตรียมขอมูล
2. ประชุมขั้นตอนการประเมินคุณภาพ
3. ประสานกับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. แจกวัสดุ อุปกรณแผนกวิชา
5. ทําการประเมินแผนกวิชาโดยคณะกรรมการ
6. สรุป/ประเมินผล

ระยะเวลา

ภาคเรียนที่ 2/2553

-27 10. คาใชจาย/งบประมาณ
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
7,000

รวมงบประมาณ
7,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 แผนกวิชาไดรับการประเมินขอดี ขอบกพรอง
11.2 ไดรับแนวทางการจัดทํามาตรฐาน/ตัวบงชี้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงประมาณ
- แผนกวิชาไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน จํานวน 11 แผนกวิชา
เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีระบบการประเมิน
คุณภาพภายในผานตามเกณฑ
มาตรฐานอาชีวศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- เกณฑการประเมินมาตรฐาน

แบบประเมิน

- แบบผลการประเมินคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง

-28 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 3

ประเมินคุณภาพภายในโดย อศจ.

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกลในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 44 ประสิทธิภาพผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการบริหารจัดการการปฏิบัติงานที่ตองมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชเกณฑมาตรฐานพิจารณาเพื่อเปรียบเทียมผลการดําเนินงานกับเกณฑและ
เปาหมายที่ตั้งไว โดยคณะกรรมการประเมิน
ทั้งผลการประเมินคุณภาพจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพนอกรอบที่สาม
7. เปาหมาย
7.1 ผลผลิต การไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
6.2 ผลลัพธ วิทยาลัยฯ ผานการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัดอยูในระดับ ดี
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน
7. เตรียมการดานเอกสารการประเมิน
8. คําสั่งการประเมินคุณภาพภายใน
9. ประชุมชี้แจงบุคคล/ฝายที่เกี่ยวของ
10. สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ปการศึกษา 2556

-29 10. คาใชจาย/งบประมาณ
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
จํานวนเงิน
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 วิทยาลัยฯ ผานการประเมินคุณภาพภายในโดย อศจ.
11.2 วิทยาลัยไดรับคําแนะนําเพื่อการพัฒนา

คาครุภัณฑ
9,000

รวมงบประมาณ
9,000

12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงประมาณ
- วิทยาลัยฯ ไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัด จํานวน 1 ครั้ง/ป
เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในผานตามเกณฑมาตรฐาน
อาชีวศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- คณะกรรมการตรวจตาม
แบบฟอรม

แบบประเมิน

- แบบประเมิน

ผลการประเมิน

-30 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 4

อบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขอกําหนดหมวดที่
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา 47 กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในเปนสิ่งที่บุคลากรทุกฝายทุกระดับตองเขามามีสวนรวมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาและคุณภาพผูเรียนใหมีศักยภาพ มาตรฐาน เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน และ
เพื่อการพัฒนาสังคมในปจจุบันและอนาคต
ดังนั้น การจัดอบรมใหความรู เกี่ย วกับ ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพจึ งเปน สิ่งจํ าเป นอย างยิ่ งเพื่อ
ยกระดับการศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการจัดการศึกษา พัฒนาผูเรียน
6. เปาหมาย
6.1 ผลผลิต ครูและบุคลากรเขารวมโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จํานวน 111 คน
6.2 ผลลัพธ ครูและบุคลากร จํานวน 111 คน มีความรู ความเขาใจ ไดรับแนวทางในการดําเนินงาน
ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
7. คาใชจาย/งบประมาณ
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
3,600

คาใชสอย
24,500

คาวัสดุ
11,7000

คาครุภัณฑ รวมงบประมาณ
39,800

-31 8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ครูและบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8.2 ครูและบุคลากรไดรับแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปตามพันธกิจและกลยุทธของสถานศึกษา
ตลอดจนมาตรฐานของสถานศึกษา

-32 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 1

พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามาตรฐาน QA

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพถือเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานโดยใหทุกฝายมีสวนรวมมีจุดเนนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดโดยใชหลักการบริหารแบบวงจร PDCA ดําเนินงาน
ตามขั้นตอนระบบประกันคุณภาพประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการประเมินคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางระบบและกลไกประกันคุณภาพโดยทุกฝายมีสวนรวม
5.2 เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม และดําเนินงานตามหลักการบริหารแบบวงจร PDCA
6. เปาหมาย
6.1 ผลผลิต สถานศึกษามีการบริหารงานคุณภาพตามวงจร PDCA
6.2 ผลลัพธ รายงานการประเมินตนเอง
7. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรทุกฝายมีการดําเนินงานตามระบบวงจร PDCA
8.2 สถานศึกษาผูรับผิดชอบมีแนวทางการพัฒนาสวนที่เปนจุดตองพัฒนา

รวมงบประมาณ
-

-33 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 2

จัดทําประเมินคุณภาพรายบุคคล

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพผูสอนถือวาเปนผูรับผิดชอบโดยตรงการ
วางแผนเพื่อการพัฒนาตนเองในสวนที่ตองพัฒนานั้นจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดคุณภาพในตัวผูเรียนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดทํารายงานประเมินตนเองรายบุคคลจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เปนรูปธรรม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาตนเองดานการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพตอผูเรียน
6. เปาหมาย
6.1 ผลผลิต รายงานการประเมินตนเองของครู
6.2 ผลลัพธ บุคลากรครูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
7. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรครูมีบันทึกขอมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน
8.2 ไดรับแนวทางการพัฒนางาน

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

-34 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 3

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
การดํ าเนิน งานตามระบบประกัน คุณภาพโดยใชว งจร PDCA ให เกิดคุณภาพในทุกขั้น ตอนนั้ นการ
ตรวจสอบติดตามตองกระทําอยางสม่ําเสมอโดยสถานศึกษาจะไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจาก
คณะกรรมการของ อศจ. ที่มีความรูประสบการณ ดานการประเมิน ซึ่งถือวาเปนกระบวนการกลั่นกรองผล
ประกันคุณภาพในระดับหนึ่ง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
5.2 เพื่อทราบจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงใหมีความเปนมาตรฐานตามที่ สอศ. กําหนด
6. เปาหมาย
6.1 ผลผลิต รายงานการประเมินตนเองของครู
6.2 ผลลัพธ บุคลากรครูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
7. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
8.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

-35 แผนงานที่ 13 : ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
1. โครงการที่ 4

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแผนกวิชาโดยคณะกรรมการวิทยาลัยฯ

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่ 7 ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพทุกฝายนั้นยอมสงผลโดยตรงตอผูเรียนทุกระดับ แผนกวิชา งาน และ
ทุกฝายมีสวนสําคัญตอการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลทุกๆ ดาน
ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การใดๆ เพื่ อ ให เ กิ ด ผลสํ าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงคแ ละเป า หมายนั้ น การติ ด ตามการ
ตรวจสอบจะชวยใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งยังสงเสริมกระตุนใหผูรับผิดชอบไดรับแนวทางการพัฒนาที่
เปนไปในทิศทางเดียวกันอีกดวย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แผนกวิชา
5.2 เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา
6. เปาหมาย
6.1 ผลผลิต วิทยาลัยฯ แผนกวิชาไดรับการตรวจประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
6.2 ผลลัพธ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. คาใชจาย/งบประมาณ
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,200

คาครุภัณฑ
-

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานศึกษา แผนกวิชามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพตรงตามเปาหมาย

รวมงบประมาณ
-
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โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2557
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดานอาชีวศึกษา
2. ผูรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคลอง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ขอกําหนดที่ 7 . ตัวบงชี้ที่ 43, 44
3.2 กลยุทธของวิทยาลัยฯ: พัฒนาศักยภาพ
3.3กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. ระยะเวลาดําเนินการ วันเสารที่ 11 มิถุนายน 2557
5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 6 มาตรา 47 ใหมี
ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และมาตรา 48
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมาตร 49
กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้ง
สุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

.

6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจดานการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชา สถานศึกษา
ใหไปสูมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

.

6.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง

.

6.3 เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ าม โดย สมศ.
7. เปาหมาย
7.1 ผลผลิต ครูและเจาหนาที่เขารวมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดานอาชีวศึกษา

-37 7.2 ผลลัพธ ครู เจาหนาที่ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จํานวนรอยละ 90 ไดรับความรู แนวทาง
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - ภายนอก
8. สถานที่ดําเนินการ หองประชุมสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

.

9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
แตงตั้งคณะกรรมการ
วางแผนการจัดเตรียมการประชุม
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทาง และวิธี
ดําเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ประเมินผลการดําเนินงาน
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557

10. คาใชจาย / งบประมาณที่ใช (รายละเอียดแนบดานหลัง)
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
1,800

คาใชสอย
700

คาวัสดุ
14,820

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
17,320

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูทุกคนได รับ ความรู แนวทางการดําเนิ นงานเพื่อให ได มาตรฐานการประเมิน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
11.2 ครูทุกคนกําหนดแผนงานการดําเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
11.3 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาสูระดับสากลและมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ตามอัตลักษณของสถานศึกษา

-38 12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครู เจาหนาที่ จํานวน 98 คน
บุคลากร จํานวน 16 คน
นักเรียน นักศึกษา
จํานวน 242 คน เขาประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
มาตรฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
และภายนอก
เชิงคุณภาพ
- ครูทุกคน บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา ไดรับ
แนวทางวิธีดําเนินงานเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประเมิน
ภายนอก

วิธีการประเมิน
นับจํานวน

- SAR บุคคล
- SAR แผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา
-แฟมขอมูลหลักฐานที่สอดคลอง
กับรายงานการประเมินตนเอง
และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

เครื่องมือประเมิน
แบบลงทะเบียน

- แบบรายงานมาตรฐาน / ตัว
บงชี้ ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
- แผนสรุปการขยายผล
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แบบสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2555
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
2. ตําแหนง
รองผูอํานวยการชํานาญการ
 ครูชํานาญการ
 ครูเชี่ยวชาญ
 เจาหนาที่
3. หนาที่การปฏิบัติงาน (นอกเหนือจากการสอน)
 ฝายบริหาร
หัวหนาแผนกวิชา
 ผูชว ยงาน
4. อายุงาน
 นอยกวา 5 ป
11-15 ป
21-25 ป

 หญิง
 รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
 ครูชํานาญการพิเศษ
 ครูพิเศษ
 อื่น ๆ ระบุ..........................
 ปฏิบัติการสอนอยางเดียว
หัวหนางาน

5-10 ป
16-20 ป
26 ปขึ้นไป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานดานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับนอย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด
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รายการ
ดานปจจัย
1. การใหความรู ความใจเกี่ยวกับระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. ทัศนคติตอระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
3. การมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
4. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
5. การชวยเหลือสนับสนุนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
6. การรับรูบทบาทหนาที่ในการ จัด
การศึกษาของสถานศึกษา
7. การชวยเหลือสนับสนุนในดานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ดานกระบวนการ
8. การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
9. การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
10. การวิเคราะหจุดเดน จุดที่ตอง
พัฒนาของสถานศึกษา
11. การกําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา
12. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

-41 รายการ
ดานกระบวนการ (ตอ)
13. ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศน
พันธกิจและศักยภาพของ
สถานศึกษา
14. การเขียนโครงการสอดคลองกับกล
ยุทธและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
15. ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
16. มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
17. มีผลการปฏิบัติงานและการนิเทศ
กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง
18. สงเสริม สนับสนุนบุคลากรทุกฝาย
ในการดําเนินงาน
19. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประกอบดวย
ตัวแทนสถานประกอบการ ชุมชน
และนักเรียน นักศึกษา
20. การกําหนดระยะเวลา /
ผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลผลการ
ประเมินตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
21. มีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติ
หนาที่เพื่อพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
22. การสรุปรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
23. มีสวนรวมในการเขียนรายงาน
ประเมินของตนเอง

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด
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ดานกระบวนการ (ตอ)
24. มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ฝาย/ แผนกวิชา/ งาน
25. การนําผลการประเมินไปกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาปตอไป
26. การนําเสนอผลการประเมินตอ
หนวยงานตนสังกัด และเผยแพร
ตอสาธารณชน
27. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามกระบวนการอยางเปนระบบ
28. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเปน
ปจจุบัน สอดคลองกับภารกิจใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
29. การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
30. การตรวจสอบ ติดตามระบบ ประกัน
คุณภาพภายในการประเมินโดยตน
สังกัด

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด
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แบบสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2556
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
5. เพศ
 ชาย
6. ตําแหนง
รองผูอํานวยการชํานาญการ
 ครูชํานาญการ
 ครูเชี่ยวชาญ
 เจาหนาที่
7. หนาที่การปฏิบัติงาน (นอกเหนือจากการสอน)
 ฝายบริหาร
หัวหนาแผนกวิชา
 ผูชว ยงาน
8. อายุงาน
 นอยกวา 5 ป
11-15 ป
21-25 ป

 หญิง
 รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
 ครูชํานาญการพิเศษ
 ครูพิเศษ
 อื่น ๆ ระบุ..........................
 ปฏิบัติการสอนอยางเดียว
หัวหนางาน

5-10 ป
16-20 ป
26 ปขึ้นไป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานดานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับนอย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด
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รายการ
ดานปจจัย
1. การใหความรู ความใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. ทัศนคติตอระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
3. การมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
4. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
5. การชวยเหลือสนับสนุนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
6. การรับรูบทบาทหนาที่ในการ จัด
การศึกษาของสถานศึกษา
7. การชวยเหลือสนับสนุนในดานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ดานกระบวนการ
8. การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
9. การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
10. การวิเคราะหจุดเดน จุดที่ตอง
พัฒนาของสถานศึกษา
11. การกําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา
12. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

-45 รายการ
ดานกระบวนการ (ตอ)
13. ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศน
พันธกิจและศักยภาพของ
สถานศึกษา
14. การเขียนโครงการสอดคลองกับกล
ยุทธและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
15. ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
16. มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
17. มีผลการปฏิบัติงานและการนิเทศ
กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง
18. สงเสริม สนับสนุนบุคลากรทุกฝาย
ในการดําเนินงาน
19. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประกอบดวย
ตัวแทนสถานประกอบการ ชุมชน
และนักเรียน นักศึกษา
20. การกําหนดระยะเวลา /
ผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลผลการ
ประเมินตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
21. มีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติ
หนาที่เพื่อพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
22. การสรุปรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
23. มีสวนรวมในการเขียนรายงาน
ประเมินของตนเอง

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

-46 รายการ
ดานกระบวนการ (ตอ)
24. มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ฝาย/ แผนกวิชา/ งาน
25. การนําผลการประเมินไปกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาปตอไป
26. การนําเสนอผลการประเมินตอ
หนวยงานตนสังกัด และเผยแพร
ตอสาธารณชน
27. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามกระบวนการอยางเปนระบบ
28. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเปน
ปจจุบัน สอดคลองกับภารกิจใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
29. การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
30. การตรวจสอบ ติดตามระบบ ประกัน
คุณภาพภายในการประเมินโดยตน
สังกัด

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด
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แบบสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2556
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
9. เพศ
 ชาย
10. ตําแหนง
รองผูอํานวยการชํานาญการ
 ครูชํานาญการ
 ครูเชี่ยวชาญ
 เจาหนาที่
11. หนาที่การปฏิบัติงาน (นอกเหนือจากการสอน)
 ฝายบริหาร
หัวหนาแผนกวิชา
 ผูชว ยงาน
12. อายุงาน
 นอยกวา 5 ป
11-15 ป
21-25 ป

 หญิง
 รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
 ครูชํานาญการพิเศษ
 ครูพิเศษ
 อื่น ๆ ระบุ..........................
 ปฏิบัติการสอนอยางเดียว
หัวหนางาน

5-10 ป
16-20 ป
26 ปขึ้นไป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานดานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับนอย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด
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รายการ
ดานปจจัย
1. การใหความรู ความใจเกี่ยวกับระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. ทัศนคติตอระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
3. การมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
4. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
5. การชวยเหลือสนับสนุนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
6. การรับรูบทบาทหนาที่ในการ จัด
การศึกษาของสถานศึกษา
7. การชวยเหลือสนับสนุนในดานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ดานกระบวนการ
8. การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
9. การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
10. การวิเคราะหจุดเดน จุดที่ตอง
พัฒนาของสถานศึกษา
11. การกําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา
12. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

-49 รายการ
ดานกระบวนการ (ตอ)
13. ความสอดคลองระหวางวิสัยทัศน
พันธกิจและศักยภาพของ
สถานศึกษา
14. การเขียนโครงการสอดคลองกับกล
ยุทธและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
15. ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
16. มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
17. มีผลการปฏิบัติงานและการนิเทศ
กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง
18. สงเสริม สนับสนุนบุคลากรทุกฝาย
ในการดําเนินงาน
19. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประกอบดวย
ตัวแทนสถานประกอบการ ชุมชน
และนักเรียน นักศึกษา
20. การกําหนดระยะเวลา /
ผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลผลการ
ประเมินตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
21. มีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติ
หนาที่เพื่อพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
22. การสรุปรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
23. มีสวนรวมในการเขียนรายงาน
ประเมินของตนเอง

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

-50 รายการ
ดานกระบวนการ (ตอ)
24. มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ฝาย/ แผนกวิชา/ งาน
25. การนําผลการประเมินไปกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาปตอไป
26. การนําเสนอผลการประเมินตอ
หนวยงานตนสังกัด และเผยแพร
ตอสาธารณชน
27. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามกระบวนการอยางเปนระบบ
28. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเปน
ปจจุบัน สอดคลองกับภารกิจใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
29. การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
30. การตรวจสอบ ติดตามระบบ ประกัน
คุณภาพภายในการประเมินโดยตน
สังกัด

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

