งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ก

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. 2542(
แกไขเพิ่มเติม) หมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สามารถบรรลุเปาหมายก็โดยบุคลากรทุกภาคสวนมีการดําเนินงาน
อยางมีระบบโดยยึดหลัก PDCA เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
วิสัยทัศนของงานประกัน
พันธกิจ
เปาประสงค
กลยุทธ
มาตรฐานการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
แผนยุทธศาสตรงานประกันปการศึกษา 2558 - 2560
แนวทางการดําเนินงานปการศึกษา 2558
แนวทางการดําเนินงานปการศึกษา 2559
แนวทางการดําเนินงานปการศึกษา 2560
โครงสรางงานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รายละเอียดโครงการปการศึกษา 2558
แบบประเมินงานประกันปการศึกษา 2558

ก
ข
3
4
4
4
5
6
11
13
15
17
18
28

-1 -

แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2558 -2560
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มุงเนนการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพตอผูเรียน เนนการมีสวนรวม
ในการคิด รวมทํา และรวมกันตรวจสอบ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยาลัยฯ แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดําเนินงานดานการวางแผน การตรวจสอบ การติดตาม และ
ประเมินผล

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. การควบคุ ม คุ ณ ภาพคื อ การกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง วิ ท ยาลั ย ฯ มี 7
มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้เพิ่มเติมของสถานศึกษาจํานวน 2 ตัวบงชี้ รวม 37 ตัวบงชี้
2. การตรวจสอบคุ ณ ภาพคือ การกํ ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ทบทวน และปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพการศึ ก ษา
ตลอดจนการประเมินตนเอง
3. การประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝายประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหนวยงาน
ตนสังกัด

โครงสรางการบริหารงานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เพื่อให การดํ าเนิ น งานระบบการประกัน คุณภาพของวิ ทยาลั ย ฯ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ จึ งได กําหนดผู ที่
รับผิดชอบในแตละองคประกอบของระบบประกันคุณภาพ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่

-3 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
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
- การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
- แผนกวิชาจัดทําแผนพัฒนาแผนก

การปฏิบัติตามแผน

- ดําเนินงานตามโครงการ
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

การตรวจสอบ

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

วิสัยทัศน (VISION) ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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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

เปาประสงค
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา สถานศึกษา และบุคลากรใหเปนไปตามาตรฐานการอาชีวศึกษา

กลยุทธของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกฝายใหมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
2. สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนบูรณาการการเรียนรูทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 ดี
3. สามารถนําเทคโนโลยีและเครื่องมือตาง ๆ มาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานได
4. การบริหารจัดการแบบมุงเนนการกระจายอํานาจ
5. ใหความรู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
6. ไดรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ทุก 3 ป
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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
2. การบริการที่ดี
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 มาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตลอดจนวางระบบ
การปฏิบัติงานดานเอกสารที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด
1. บุคลากร ครู รอยละ 100ไดรับเอกสารขอมูลเพื่อการเผยแพร รวมทั้งเครื่องมือ แบบฟอรมตาง ๆ
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา และสรุปขอมูลการปฏิบัติงาน

-6 2. บุคลากร ครู นักเรียน ผูปกครอง ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
4. การพัฒนา
การเรียนรู การเขารับการอบรม เพื่อสรางความเขาใจ การศึกษาจากแหลงเรียนรูเพื่อการ
พัฒนา จะสงผลใหสามารถสรุปงานทีป่ ฏิบัติและหาจุดที่ตองทําการพัฒนาตอไปได
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อใหมีความสามารถในการถายทอดใหความรูและให
บริหารดานระบบประกัน ตลอดจนการเผยแพรขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศ
2. ครู รอยละ 90 จัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคลและแผนกวิชา
3. บุคลากร ครู มีความรู ความเขาใจในการนําขอมูลจากเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในงาน
ประกันฯ มาใช
4. นักเรียน มีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ปการศึกษา 2558 - 2560
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 ขาวสาร เอกสารที่เกี่ยวของการประกันคุณภาพ
7. การจัดทําวิจัย สิ่งประดิษฐนวัตกรรม ในระดับแผนกวิชา นักเรียน นักศึกษา
8. การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร โครงการวิชาชีพในรูปแบบกระบวนการวิจัย 5 บท
เปาประสงค
กลยุทธ

พัฒ นาระบบประกัน คุณภาพภายในแผนกวิช า สถานศึกษา และบุ คลากร ให เปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

-7 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกฝายใหมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม
2. สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนบูรณาการการเรียนรูทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 ดี
3. สามารถนําเทคโนโลยีและเครื่องมือตาง ๆ มาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานได
4. การบริหารจัดการแบบมุงเนนการกระจายอํานาจ
5. ใหความรู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหกับผูเกี่ยวของในรูปแบบที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด
1. บุคลากร ครู นักเรียน ผูปกครองรอยละ 90 มีความรู ทําความเขาใจตอระบบประกันคุณภาพ และให
ความรวมมือตอการพัฒนาดานระบบประกันคุณภาพตามระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
การติดตามและการประเมินคุณภาพ
2. บุคลากร ครู นักเรียน ผูปกครอง ร อยละ 100 ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายตามแนว
ทางการดําเนินงานที่ตนเองกําหนด
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 100 จัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
7. ครู มีความรู ความเขาใจในการนําขอมูลจากเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใชในระบบงานประกัน
กลยุทธหลัก
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
5. การดําเนินงานติดตามตรวจสอบการประเมิน การควบคุม
6. การดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหกับครู บุคลากร และนักเรียน
7. การเตรียมความพรอมเพื่อการรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
8. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
9. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
10. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
11. การพัฒนาระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง

-8 การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
- การจัดทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
- การกํากับติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของแผนกวิชา
- การใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
- การจั ด โครงการอบรมให ความรู เ กี่ย วกับ การประกัน คุณภาพภายในให กับ ครู บุ ค ลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
- การสงเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรในการเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน และการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
- การใหครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง สถานประกอบการ เขามามีสวนรวมในระบบ
ประกันคุณภาพ ในเรื่องการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาจัดการเรียนการสอน

-9 แผนกลยุทธการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ป 2558 – 2560
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 2558 ป 2559 ป 2560
ดี
ดี
ดี

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ป 2558
ป2559
- 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
84

- 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
86
85

- พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
รายบุคคล/แผนก
วิชา
- การอบรมใหความรู
ดานการประกัน
คุณภาพ

ป 2560
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
เผยแพรผลการ
ดําเนินงานตอ
หนวยงานตนสังกัด
และสาธารชน

- พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
รายบุคคล/แผนก
วิชา
- การอบรมใหความรู
ดานการประกัน
คุณภาพ

-10 กลยุทธ
(Strategy)
3. สามารถนําเทคโนโลยี
และเครื่องมือตางๆ มา
ประยุกตใชในการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานได

4. การบริหารจัดการแบบ
มุงเนนการกระจายอํานาจ

5. ใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพเพื่อเตรียม
ความพรอมการประเมินใน
ครั้งตอไป

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
ประเมินคุณภาพครั้งตอไป

เปาหมาย (Target)
ป 2558 ป 2559 ป 2560
การมี การมี การมี
สวนรวม สวนรวม สวนรวม
รอยละ รอยละ รอยละ
84
85
86

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ป 2558
ป2559
- การพัฒนาระบบ
- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพตาม
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
มาตรฐาน QA
- การอบรมใหความรู ดานการประกัน
คุณภาพภายนอก
รอบตอไป

การมี
สวน
รวม
รอยละ
92

การมี
การมี
สวน สวนรวม
รวม รอยละ
รอยละ
94
93

- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา/
รายบุคคล

- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา/
รายบุคคล

- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา/
รายบุคคล

รอยละ
92

รอยละ
93

รอยละ -การพัฒนาระบบ
94
ประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน QA
- การใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพ

- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน QA
- การอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน และตน
สังกัด

- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน QA
- การอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในและตน
สังกัด

ป 2560
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
การอบรมใหความรู
ดานการประกัน
คุณภาพภายนอก
รอบตอไป

-11 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
ที่
งาน
1 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงขอ 22)

วิธีดําเนินงาน
1.1วางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง

ระยะเวลา
พ.ค. 58

2 จัดทํามาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

2.1 จัดทําคูมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3 ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม
/ โครงการ / งาน ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ของบุคลากรตามความ
รับผิดชอบ
4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา
- ประเมินการปฏิบัติงานของแตและ
แผนกวิชาตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน
5 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา (2558-2560)

3.1 บันทึกแจงกําหนดการสงรายงาน

ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา
2558

4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจแฟมรายงาน
การประเมินคุณภาพของแผนกวิชา และแฟม
วิทยาลัยฯ

1-30 พ.ย. 59

ส.ค. – ก.ย. 58

5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1-31 พ.ค. 58
5.2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในเรื่อง
ตางๆ ดังนี้
- วิสัยทัศน - พันธกิจ
- เปาประสงค – กลยุทธ
- ปรัชญาสถานศึกษา เอกลักษณสถานศึกษา

ผลผลิต (Output)
ผูรับผิดชอบ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกัน
(แบบมีสว นรวม)
คุณภาพฯ
ประจําป 2558
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
- คูมือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2558
- รายงานการปฏิบตั ิงานรายบุคคล
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามตัวบงชี้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของแผนกวิชา
- สรุปรายงานการประเมินแผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา

งานประกัน
คุณภาพฯ

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (3 ป)

งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานประกัน
คุณภาพฯ
งานประกัน
คุณภาพฯ

-12 ที่

งาน

6 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2559

7 การตรวจสอบคุณภาพ

8 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
กิจกรรมของงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้

9 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของแผนกวิชา/ตนเอง

วิธีดําเนินงาน
- อัตลักษณนักเรียน นักศึกษา
- แผนงาน- โครงการ
6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดแผนปฏิบัติ
การประจําป 2559
6.2 ประชุมจัดทําแผน ประกอบดวย
- ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
- ประมาณการรายรับ – รายจายประจําป
- แสดงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2559 แยกตามแผนงาน /
ยุทธศาสตร
- การใหความรูดานการประกันคุณภาพแก
บุคลากรครู เจาหนาที่ นักเรียน ผูปกครอง
- การใหความรู การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของแผนกวิชา / สถานศึกษา
- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน 7 มาตรฐาน 37 ตัวบงชี้
- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแผนกวิชา
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ประเมินตามรายงานการปฏิบัติ SAR แผนกวิชา

ระยะเวลา

ผลผลิต (Output)

ผูรับผิดชอบ

1-30 ก.ย. 58

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2559

งานวางแผนและ
งบประมาณ

ก.พ. 59

สรุปผลการอบรม

งานประกัน
คุณภาพฯ

พ.ค. 58

รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้ ป
การศึกษา 2558

งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 59

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป
การศึกษา 2558

งานประกัน
คุณภาพฯ

-13 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559
ที่
งาน
1 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม
ของงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้

-

วิธีดําเนินงาน
พัฒนาคูมือประกันคุณภาพภายใน

3 จัดทําแฟมประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2559

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

4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของแผนก
วิชา/ตนเอง

ประเมินตามรายงานการปฏิบัตงิ าน SAR แผนก
วิชา และสถานศึกษา

5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
QA

-

การประชุม
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดทีมประเมิน
ออกประเมินตามรายงานการปฏิบัติงานของ

ระยะเวลา
มิ.ย. 59

ผลผลิต (Output)
คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2558-2560
รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
ปการศึกษา 2559

ผูรับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพฯ
งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 60

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

งานประกัน
คุณภาพฯ

มิ.ย.60

- รายงานประเมินตนเองรายบุคคล
งานประกัน
- สรุปรายงานการประเมินของ
คุณภาพฯ
แผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา ปการศึกษา
2559
- รายงานการประชุม
งานวางแผนและ
- รายงานการประเมินตนเองของรายบุคคล งบประมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา

8 พ.ค. 59

22 มิ.ย. 59
28 ม.ค. 60

ตลอดป
การศึกษา

-14 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

ม.ค. 60

- รายงานสรุปผล

งานประกัน
คุณภาพฯ

ม.ค. 60

- รายชื่อผูเขาอบรม

-15 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
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 2560
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. 60

ผลผลิต (Output)
คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2557
รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
ปการศึกษา 2560

ผูรับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพฯ
งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 62

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

งานประกัน
คุณภาพฯ

ก.ค. – ส.ค. 62

- รายงานประเมินตนเองรายบุคคล
งานประกัน
- สรุปรายงานการประเมินของ
คุณภาพฯ
แผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา ปการศึกษา2560
- รายงานการประชุม
งานวางแผนและ
- รายงานการประเมินตนเองของรายบุคคล งบประมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
- แผนพัฒนาฯ

8 มี.ค. 61

22 มิ.ย. 61
28 ก.ค. 61

ตลอดป
การศึกษา

-16 ที่

งาน

6 การตรวจสอบคุณภาพ

-

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

ระยะเวลา

ผลผลิต (Output)

ก.พ. 62

- รายงานสรุปผล

มี.ค. 62

- รายชื่อผูเขาอบรม

ผูรับผิดชอบ

งานประกัน
คุณภาพฯ

-17 โครงสรางงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึ
กษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายธัชเชษฐ ชวยค้ําชู

-

การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพ
สาขางานของวิทยาลัย
คหกรรมการผลิต
ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
การบัญชี
การขายและการตลาด
การเลขานุการ
การจัดการทั่วไป / การจัดการธุรกิจคาปลีก
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีก
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจโรงแรม
ออกแบบ / คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก
การทองเที่ยว

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสาขางาน
การจัดระบบบริหารขอมูล
งานประกันคุณภาพของสาขางาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุถึง
มาตรฐานที่กําหนดโดยการอบรม
ใหความรู/ เอกสาร/ปายนิเทศ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สาขาวิชา/รายบุคคล

งานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม
นายคมสันตพหรมศร

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยในรูปคณะกรรมการ
ประจํามาตรฐาน/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
นายคมสันต พหรมศร
นางสาวพรทิพย ทองบุญเหลือ
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 2558-2560
1. โครงการที่ 1
2. ผูรับผิดชอบ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560
กลยุทธที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช ICT เปนฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.8
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2558-2560
5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหทุกสถานศึกษา มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง และใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด โดย
มีการประเมินคุณภาพการจัดการทุกสามป จากหนวยงานภายในตนสังกัด โดยสถานศึกษามีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา และทําการเผยแพรตอสาธารณชน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 เพื่อใหทราบถึงจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษาจัดทําสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา
จํานวน 1 เลม
7.2 เชิงคุณภาพวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับดีมากทุกมาตรฐาน
8. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๙. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน
1
สรุป รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการตามมาตรฐานและตัวบงชี้
2
สรุปขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง
3
นําเสนอฝายบริหาร
4
จัดทําตารางเทียบผลการประเมิน
5
เผยแพรสูสาธารณชน

ระยะเวลา
มีนาคม 2559
มีนาคม –เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559

-19 10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
10,500

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,500

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สถานศึกษาทราบถึงจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนา
8.2 สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

เชิงปริมาณ
หนวยนับ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
คําสั่งแตงตั้ง
สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี
มาก

เครื่องมือประเมิน
บันทึกรายงาน
รายงานผลตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้

-20 1. โครงการที่ 2

ใหความรูดานระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

ปรับปรุง 2558
2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560
กลยุทธที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช ICT เปนฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.8
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เปนกระบวนการที่สงผลใหการจัด
การศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยพิจารณาเทียบกับเกณฑ การสรางความรู ความเขาใจดานการ
ประกันคุณภาพใหกับบุคลากรทุกฝาย จะเปนสวนที่ชวยสงเสริมความตระหนักตอการดําเนินงานในทุกดาน
อยางมีระบบ ระเบียบ
4. ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2558-2560
5. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความรู ความเขาใจตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรไดรับความรู เขาใจแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยสงผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
8. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลา
1
จัดเตรียมขอมูลการนําเสนอ
ปการศึกษา 2559
2
ใหความรูดานการประกันคุณภาพ
ปการศึกษา 2559
3
ประเมินผล
ปการศึกษา 2559

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

รวมงบประมาณ

-21 จํานวนเงิน

-

-

-

-

-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูและบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
11.2 ครูและบุคลากรนําไปเปนแนวทางปฏิบัติใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
ความรู ความเขาใจและผูเขารวม
เชิงคุณภาพ
การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด

วิธีการประเมิน
คาสถิติ

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

ผลการสอบถาม

แบบสอบถาม

1. โครงการที่ 3

โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

-22 3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560
กลยุทธที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช ICT เปนฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.8
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ – มีนาคม 2559
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการศึกษา นอกจากหนวยงานตนสังกัดแลว สถานศึกษาโดยภาพแผนกวิชา
มีความสําคัญอยางยิ่งที่เปนกลไกลสําคัญตอการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวมของครูทุก
ทาน คิด วิเคราะหวิธีการที่จะใหศิษยประสบผลสําเร็จ จบออกไปอยางมีคุณภาพ และเปนที่ตองการของสถาน
ประกอบการ รวมทั้งเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปดวย
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้
6.2 เพื่อทราบจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงใหมีความเปนมาตรฐานตามที่ สอศ. กําหนด
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ แผนกวิชาจัดทํารายงานการประเมินตนเองครบทุกแผนกวิชา คิดเปนรอยละ 100
7.2 เชิงคุณภาพ แผนกวิชามีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
8. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลา
1
ประชุมวางแผนการจัดทําโครงการ
ธันวาคม 2558
2
แผนกวิชาดําเนินการ
มกราคม 2559
3
กําหนดระยะเวลาการสง
มีนาคม 2559
4
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะ
เมษายน 2559
5
สรุปรายงาน
เมษายน 2559
10.คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน

คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 แผนกวิชามีการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพแผนกวิชา
11.2 ผูเรียนมีคุณภาพตามสาขาอาชีพ

รวมงบประมาณ
-
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12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
จํานวนการสง
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินตามมาตรฐาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

บันทึกการสงสรุป

บันทึกขอความ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

แบบตรวจ

-24 1. โครงการที่ 4 จัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560
กลยุทธที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช ICT เปนฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.8
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – เมษายน 2559
5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนใหเกิดคุณภาพนั้น ผูสอนเปนบุคคลสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ซึ่งนั่น
หมายถึงการมีคุณภาพในการปฏิบัติงานอยางมีระบบโดยเฉพาะดานผูเรียนเนนทฤษฏีและปฏิบัติควบคูไปดวย
การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตลอดปของผูสอนจะทําใหทราบถึงจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหทราบถึงจุดที่ตองพัฒนา
6.2 เพื่อเปนระบบและกลไกการทํางานของผูสอนใหเกิดคุณภาพ
7. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ครูทุกคนจัดทํารายงานประเมินตนเองสวนบุคคล
เชิงคุณภาพ
ครูทุกคนมีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและสงผลตอคุณภาพของผูเรียน
8. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทนิ ปฏิบัติงาน
ที
แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลา
1
ประชาสัมพันธผานเอกสารแจงครูทุกทาน
มกราคม 2559
2
กําหนดการสงรายงาน
มีนาคม 2559
3
สรุปผลการสงงาน
มีนาคม 2559
4
สรุปผลการประเมิน
เมษายน 2559
10. คาใชจาย/งบประมาณ
หมวดรายจาย คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

-25 11.ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูทราบถึงจุดเดนและจุดที่ตองพัฒนา
11.2 เปนแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพในตนเอง
11.3 แผนกวิชามีขอมูลพื้นฐานเพื่อการทํา SAR แผนกวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน
เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนมีการพัฒนาผลการประเมินใน
จุดที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง

วิธีการประเมิน
แบบบันทึก
สรุปผล

เครื่องมือประเมิน
รายงานสรุป
รายงานประเมินตนเองแผนกวิชา

-26 1. โครงการที่ 5

ประเมินสถานศึกษาเพื่อเขารับการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560
กลยุทธที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช ICT เปนฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.8
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เปนระบบและกลไกที่ตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุก
ฝาย และไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ประกอบดวย ผูบริหาร ครู
นักเรียน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนจะมีสวนสนับสนุนตลอดจนใหความรวมมือในทุก ๆ ดาน
การดําเนินงานตามมาตรฐาน / ดานตาง ๆ ตัวชี้วัดความสําเร็จได นอกเหนือจากการตรวจสอบ ติดตามแลว
การไดรับการประเมินจากหนวยงานภายนอกยอมมีความสําคัญ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเตรียมความพรอมการรับการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ป 2558
6.2 เพื่อจัดทําขอมูลการนําเสนอตามดานที่กําหนด
7. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
7.1 การจัดทําบอรดเพื่อการนําเสนอผลงานจํานวน 6 ดาน
7.2 การจัดทําเอกสารเพื่อการนําเสนอหลักฐานขอมูลตามเกณฑการตัดสิน
7.3 การจัดบูธแสดงผลงาน กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาในแตละแผนกวิชา
8. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทนิ ปฏิบัติงาน
ที
แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลา
1
สํารวจความตองการของผูที่เกี่ยวของ
ตุลาคม 2557
2.
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
กรกฎาคม 2558
3
จัดหารูปใหสอดคลองกับดานตาง ๆ
สิงหาคม 2558
4
ประชุมคณะกรรมการ
สิงหาคม 2558
5
จัดทําบอรดเพื่อการนําเสนอ และเอกสาร
สิงหาคม 2558
6
กําหนดการสงเอกสารรายงาน แฟม
กันยายน 2558
7
ตรวจสอบขอมูล
ตุลาคม 2558
8
การประเมินโดยคณะกรรมการในระดับ อศจ. และระดับภาค พฤศจิกายน – ธันวาคม 59

-27 10. คาใชจาย/งบประมาณ
หมวดรายจาย คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
9,100

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11.ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สถานศึกษาไดรับการประเมินในระดับดีมาก
11.2 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
11.3 ไดทราบถึงจุดเดนและจุดที่ตองเพิ่มเติม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
เอกสารตามดานที่กําหนด
เชิงคุณภาพ
การนําเสนอขอมูลการประเมินใน
แตละดานชัดเจน เขาใจ และ
สอดคลองกัน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

การสํารวจขอมูล

แบบประเมินของคณะกรรมการ

ผลการประเมิน

บอรดภาพ
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แบบสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2558
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

-30 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

-31 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

-32 แบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พ.ศ. 2558 - 2560
ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จุดประสงค
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พ.ศ. 2558 - 2560 ของงานประกันคุณภาพฯ
2. เพื่อนําผลการประเมินไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของงานประกันคุณภาพ
คําชี้แจง
1. แบบประเมินแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิผลของแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พ.ศ.
2558-2560 ของงานประกันคุณภาพฯ
2. โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากทีส่ ุด
1
หมายถึง
นอยที่สุด
2
หมายถึง
นอย
3
หมายถึง
ปานกลาง
4
หมายถึง
มาก
5
หมายถึง
มากที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบประเมิน
1. ตําแหนงหนาที่
 ผูบริหาร
 หัวหนาแผนกวิชา
 หัวหนางาน
 ผูชวยงานหัวหนางาน
 เจาหนาที่ประจํางาน  อืน่ ๆ..................................
2. เพศ
 ชาย
3. ระดับการศึกษา
 ต่ํากวา ป.ตรี
 ป.โท

 หญิง

 ป.ตรี
 สูงกวา ป.โท

-33 ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พ.ศ. 2558 – 2560ของงานประกันคุณภาพฯ
มาก
ที่สุด
(5)

ประเด็นการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

ดานปจจัยนําเขา
1. ความเหมาะสมของวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ ของแผนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
2. ความสอดคลองกันของวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ ของแผนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
3. ความเหมาะสมในการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพระบบประกัน
คุณภาพ
4. ความเหมาะสมและสอดคลองกันของตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพระบบ
ประกัน
5. ความเหมาะสมและสอดคลองกันของโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบ
ประกัน
6. เปนแผนที่มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชพัฒนาระบบประกันคุณภาพได
ดานกระบวนการ
7. มีแผนการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน เกี่ยวกับการใหความรูด านประกัน
คุณภาพ
8. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
9. กําหนดผูร ับผิดชอบ รวมทั้งหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนา
10. มีการนําผลการประเมินนําเสนอฝายบริหาร
ดานผลลัพธ
11. ผูรับผิดชอบโครงการมีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุงและแกไขการ
ปฏิบัติงาน
12. ผลการพัฒนาทําใหนักเรียน นักศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน และองคกร
ภายนอก
13. ผลการพัฒนาทําใหวิทยาลัยมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของชุมชน และองคกร
ภายนอก
14. ทานมีความพึงพอใจตอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ
15. ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษามีความเหมาะสม

ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน

