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แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2560 2563
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วม
ในการคิด ร่วมทา และร่วมกันตรวจสอบ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดาเนินงานด้านการวางแผน การตรวจสอบ การติดตาม และ
ประเมินผล

โครงสร้างของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้กาหนดโครงการระบบการประกันคุณภาพของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 3 องค์ประกอบ คือ
1. การควบคุมคุณภาพคือการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯ มี
มาตรฐาน 11ประเด็นการประเมิน 26 ประเด็นการประเมินย่อย
2. การตรวจสอบคุณภาพคือการกากับดูแล ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนการประเมินตนเอง
3. การประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด

โครงสร้างการบริหารงานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
เพื่อให้การดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่
สอศ. และมาตรฐานของสถานศึกษากาหนด ทั้งนี้ นอกจากผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบด้วย ยังมี
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ ในรูปแบบคาสั่งต่าง ๆ
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ขั้นตอนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการดาเนินงานตามขั้นตอน
PDCA ดังนี้
การวางแผน
- การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
- การกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
- การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
- การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การปฏิบัติตามแผน - ดาเนินงานตามโครงการ
- รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
การตรวจสอบ - การประเมินโครงการ
- การรายงานการประเมินตนเองของครูรายบุคคล แผนกวิชา สถานศึกษา
- การรายงานผลการปฏิบัติงานของ ครู บุคลากร
การนาผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่พัฒนา
กาหนดโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ
นโยบายการประกันคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา / ภายในฝ่าย / ภายในแผนกวิชา และประกันคุณภาพภายใน
ตนเอง

วิสัยทัศน์ (VISION) ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
“สร้างและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย”
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พันธกิจ (MISSION) ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. พัฒนาระบบการจัดการแบบเน้นการมีส่วนร่วม
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์
4. บริหารจัดการแบ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอานาจ
5. การพัฒนาบุคลากร ครู และผู้เรียนให้ได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
6. การให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสารการประกันคุณภาพ
7. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบฟอร์ม เพื่อเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานการตรวจสอบประเมินคุณภาพ

เป้าประสงค์
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา สถานศึกษา และบุคลากรให้เป็นไปตามาตรฐานการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้และเน้นการมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้ทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ
3. สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานได้
4. การบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นการกระจายอานาจ
5. ให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
6. ได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ทุก 3 ปี
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายามศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้เต็มที่ เพื่อเป็นแหล่งการ
ให้บริการด้านความรู้และข้อมูลต่าง ๆ แก่ครู บุคลากรของสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
บุคลากร ครู นักเรียน
อย่างน้อย ร้อยละ 80 มีความรู้ ทาความเข้าใจต่อระบบประกัน
คุณภาพ และให้ความร่วมมือต่อการพัฒนาด้านระบบประกันคุณภาพตามระบบการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบ การติดตามและการประเมินคุณภาพ
บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ 100 ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตาม
แนวทางการดาเนินงานที่ตนเองกาหนด
2. การบริการที่ดี
การปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพ จะใช้หลักความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับบุคลากร ครู ทุกคน มี
ความตั้งใจในการให้บริการด้านเอกสาร ข้อมูล คาชี้แจงอธิบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และได้รับ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
1. มีการแสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา ชี้แนะแนวทาง ความคิด การพูด กิริยามารยาท ความมีวินัย
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ในการแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมทั้งกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
3. มีการติดต่อประสานงาน ด้านข้อมูล เอกสารกับบุคลคลในองค์กรได้ทุกระดับ อย่างเสมอภาค
3. การยอมรับ
การปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ จะได้รับคาแนะนา การให้คาปรึกษาจากฝ่ายบริหาร บุคลากรและ
นาข้อเสนอแนะมาผนวกกับแนวความคิดตามหลักการ มาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตลอดจนวางระบบ
การปฏิบัติงานด้านเอกสารที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด
1. บุคลากร ครู ร้อยละ 100 ได้รับเอกสารข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งเครื่องมือ แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทา และสรุปข้อมูลการปฏิบัติงาน
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2. บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
4. การพัฒนา
การเรียนรู้ การเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนา จะส่งผลให้สามารถสรุปงานที่ปฏิบัติและหาจุดที่ต้องทาการพัฒนาต่อไปได้
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการถ่ายทอดให้ความรู้และให้
บริหารด้านระบบประกัน ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ
2. ครู อย่างน้อยร้อยละ 90 จัดทารายงานการประเมินตนเองรายบุคคลและแผนกวิชา
3. บุคลากร ครู มีความรู้ ความเข้าใจในการนาข้อมูลจากเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในงาน
ประกันฯ มาใช้
4. นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา 2561-2563
วิสัยทัศน์

“สร้างและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการจัดการแบบเน้นการมีส่วนร่วม
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบูรณาการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่
4. บริหารจัดการแบ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอานาจ
5. การพัฒนาบุคลากร ครู และผู้เรียนให้ได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ตามกฎกระทรวง
พ.ศ. 2561
6. การให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร เอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพ
7. การจัดทาวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในระดับแผนกวิชา นักเรียน นักศึกษา
8. การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพในรูปแบบกระบวนการวิจัย 5 บท
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา สถานศึกษา และบุคลากร ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้และเน้นการมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้ทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการ
3. สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานได้
4. การบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นการกระจายอานาจ
5. ให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด
1. บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีความรู้ ทาความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพ และให้
ความร่วมมือต่อการพัฒนาด้านระบบประกันคุณภาพตามระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
การติดตามและการประเมินคุณภาพ
2. บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ 100 ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามแนว
ทางการดาเนินงานที่ตนเองกาหนด
3. บุคลากร ครู ได้รับเอกสารข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งเครื่องมือ แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ ความเข้าใจ
4. บุคลากร ครู ได้รับเอกสารข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งเครื่องมือ แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทา และสรุปข้อมูลการปฏิบัติงาน
5. บุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
6. ครู ร้อยละ 100 จัดทารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
7. ครู มีความรู้ ความเข้าใจในการนาข้อมูลจากเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบงานประกัน
กลยุทธ์หลัก
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
5. การดาเนินงานติดตามตรวจสอบการประเมิน การควบคุม
6. การดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้กับครู บุคลากร และนักเรียน
7. การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
8. การจัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
9. การจัดทารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
10. การจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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11. การพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
- การจัดทาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
- การกากับติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพของแผนกวิชา
- การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
- การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ให้กับครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา
- การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรในการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
- การให้ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพ ในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
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แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปี 2561-2563
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
(Strategy)
(KPI)
1. พัฒนาระบบการบริหาร 1. มีความรู้ ทาความเข้าใจต่อ
จัดการทุกฝ่ายให้มี
ระบบประกันคุณภาพและให้
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
ความร่วมมือต่อการพัฒนาด้าน
และเน้นการมีส่วนร่วม
ระบบประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบ การติดตามและการ
ประเมินคุณภาพ
2. ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้
บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการ
ดาเนินงานที่กาหนด

เป้าหมาย (Target)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ดี
ดี
ดี

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2561
ปี 2562
- พัฒนาระบบการ
- พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
มาตรฐาน QA
- เผยแพร่ผลการ
- เผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานต่อ
ดาเนินงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานต้นสังกัด
และสาธารชน
และสาธารชน

2. ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ตลอดจนบูรณา
การเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ค่านิยม 12 ประการ

การมี
ส่วน
ร่วม
ร้อยละ
85

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

1. มีการแสดงออกซึ่งความ
รัก ความเมตตา ชี้แนะแนวทาง
ความมีวินัยให้กับตนเองและกับ
ผู้อื่น
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ใน
การแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสม
ทั้งกับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน
3. มีการติดต่อประสานงาน
ด้านข้อมูล เอกสารกับบุคคลใน
องค์การได้ทุกระดับอย่างเสมอ
ภาค

การมี
การมี
ส่วน ส่วนร่วม
ร่วม ร้อยละ
ร้อยละ
87
86

- พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง
รายบุคคล/แผนก
วิชา
- การอบรมให้ความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพ

ปี 2563
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
เผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด
และสาธารชน

- พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง
รายบุคคล/แผนก
วิชา
- การอบรมให้ความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพ
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กลยุทธ์
(Strategy)
3. สามารถนาเทคโนโลยี
และเครื่องมือต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานได้

4. การบริหารจัดการแบบ
มุ่งเน้นการกระจายอานาจ

5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพเพื่อเตรียม
ความพร้อมการประเมินใน
ครั้งต่อไป

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. การได้รับเอกสารข้อมูล
เพี่อรายการเผยแพร่รวมทั้ง
เครื่องมือแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดทาและ
สรุปข้อมูลการปฏิบัติงาน
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
1. พัฒนาตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถ
ในการถ่ายทอด ให้ความรู้และให้
บริหารด้านระบบประกันตลอดจน
การเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ
2. มีการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองในรายบุคคลและ
แผนกวิชา
บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพครั้งต่อไป

เป้าหมาย (Target)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
การมี การมี การมี
ส่วนร่วม ส่วนร่วม ส่วนร่วม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
84
85
86

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2561
ปี 2562
- การพัฒนาะบบ
- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพตาม
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
มาตรฐาน QA
- การอบรมให้ความรู้ ด้านการประกัน
คุณภาพภายนอก
รอบต่อไป

การมี
ส่วน
ร่วม
ร้อยละ
93

การมี
การมี
ส่วน ส่วนร่วม
ร่วม ร้อยละ
ร้อยละ
95
94

- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา/
รายบุคคล

- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา/
รายบุคคล

- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
- การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา/
รายบุคคล

ร้อยละ
93

ร้อยละ
94

ร้อยละ -การพัฒนาระบบ
95
ประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน QA
- การให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ

- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน QA
- การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน และต้น
สังกัด

- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน QA
- การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในและต้น
สังกัด

ปี 2563
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA
การอบรมให้ความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพภายนอก
รอบต่อไป
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แนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ที่
งาน
1 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงข้อ 22)

วิธีดาเนินงาน
1.1วางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง

ระยะเวลา
พ.ค. 61

2 จัดทามาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

2.1 จัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3 ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานกิจกรรม
/ โครงการ / งาน ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ของบุคลากรตามความ
รับผิดชอบ
4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา
- ประเมินการปฏิบัติงานของแต่และ
แผนกวิชาตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน
5 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา (2561-2562)

3.1 บันทึกแจ้งกาหนดการส่งรายงาน

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2561

4.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแฟ้มรายงาน
การประเมินคุณภาพของแผนกวิชา และแฟ้ม
วิทยาลัยฯ

1-30 พ.ย. 62

ส.ค. – ก.ย. 61

5.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1-31 พ.ย. 61
5.2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
- วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
- เป้าประสงค์ – กลยุทธ์
- ปรัชญาสถานศึกษา เอกลักษณ์สถานศึกษา

ผลผลิต (Output)
ผู้รับผิดชอบ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกัน
(แบบมีส่วนร่วม)
คุณภาพฯ
ประจาปี 2561
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
- คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
- รายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของแผนกวิชา
- สรุปรายงานการประเมินแผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา

งานประกัน
คุณภาพฯ

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (3 ปี)

งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานประกัน
คุณภาพฯ
งานประกัน
คุณภาพฯ
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ที่

6

7

8

9

งาน

วิธีดาเนินงาน
- อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา
- แผนงาน- โครงการ
- คุณธรรม อัตลักษณ์
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561- 6.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดแผนปฏิบัติ
2564
การประจาปี 2561
6.2 ประชุมจัดทาแผน ประกอบด้วย
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
- ประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจาปี
- แสดงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2561 แยกตามแผนงาน /
ยุทธศาสตร์
การตรวจสอบคุณภาพ
- การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่
บุคลากรครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง
- การให้ความรู้ การจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของแผนกวิชา / สถานศึกษา
ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
กิจกรรมของงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน 11 ประเด็น
การประเมิน 26 ประเด็นการประเมินย่อย
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแผนกวิชา
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ประเมินตามรายงานการปฏิบัติ SAR แผนกวิชา
ของแผนกวิชา/ตนเอง

ระยะเวลา

ผลผลิต (Output)

ผู้รับผิดชอบ

1-30 ก.ย. 61

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2561

งานวางแผนและ
งบประมาณ

มิ.ย..61

สรุปผลการอบรม

งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค.61

รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2561

งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 62

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2561

งานประกัน
คุณภาพฯ
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แนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
ที่
งาน
1 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานกิจกรรม
ของงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

-

วิธีดาเนินงาน
พัฒนาคู่มือประกันคุณภาพภายใน

3 จัดทาแฟ้มประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2562

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน
11 ประเด็นการประเมิน 26 ประเด็นการประเมิน
ย่อย
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแผนกวิชา
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดเก็บเพื่อรองรับการ
ประเมินต้นสังกัดและภายนอก

4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของแผนก
วิชา/ตนเอง

ประเมินตามรายงานการปฏิบัติงาน SAR แผนก
วิชา และสถานศึกษา

5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
QA

- การประชุม
- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ย. 61
8 พ.ค. 62

ผลผลิต (Output)
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561-2563
รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2561

22 มิ.ย. 62

คาสั่งวิทยาลัยฯ

ม.ค. 62

คาสั่งวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพฯ
งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 63

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

งานประกัน
คุณภาพฯ

มิ.ย. 63

- รายงานประเมินตนเองรายบุคคล
- สรุปรายงานการประเมินของ
แผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา ปีการศึกษา
2559

งานประกัน
คุณภาพฯ

ตลอดปี
การศึกษา

- รายงานการประชุม
งานวางแผนและ
- รายงานการประเมินตนเองของรายบุคคล งบประมาณ

13

ที่

6 การตรวจสอบคุณภาพ

งาน

วิธีดาเนินงาน
- จัดทีมประเมิน
- ออกประเมินตามรายงานการปฏิบัติงานของ
แผนกวิชา เน้นการประเมิน 3 มิติและวงจร
PDCA
- การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
- การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
- การนาผลไปพัฒนาในปีต่อไป
- การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
แก่บุคลากรครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง
- การให้ความรู้ การจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของแผนกวิชา

ระยะเวลา

ผลผลิต (Output)
- รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
- แผนพัฒนาฯ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. 62

- รายงานสรุปผล

งานประกัน
คุณภาพฯ

ตลอดปี
การศึกษา

- รายชื่อผู้เข้าอบรม
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แนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ที่
งาน
วิธีดาเนินงาน
1 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานกิจกรรม - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
ของงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน
11 ประเด็นการประเมิน 26 ประเด็นการ
ประเมินย่อย
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแผนกวิชา
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3 จัดทาแฟ้มประกันคุณภาพภายใน
ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดเก็บเพื่อรองรับการ
ปีการศึกษา 2562
ประเมินภายนอกต่อไป
4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ ประเมินตามรายงานการปฏิบัติงาน SAR แผนก
แผนกวิชา/ตนเอง
วิชา

5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA

-

การประชุม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดทีมประเมิน
ออกประเมินตามรายงานการปฏิบัติงานของแผนก

ระยะเวลา
พ.ย. 62
8 มี.ค. 63

ผลผลิต (Output)
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562 (พัฒนา)
รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2562

22 มิ.ย. 63

คาสั่งวิทยาลัยฯ

28 ก.ค. 63

คาสั่งวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพฯ
งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 63

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

ก.ค. – ส.ค. 63

- รายงานประเมินตนเองรายบุคคล
งานประกัน
- สรุปรายงานการประเมินของ
คุณภาพฯ
แผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
- รายงานการประชุม
งานวางแผนและ
- รายงานการประเมินตนเองของรายบุคคล งบประมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

งานประกัน
คุณภาพฯ
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ที่

งาน

6 การตรวจสอบคุณภาพ

-

วิธีดาเนินงาน
วิชา เน้นการประเมิน 3 มิติและวงจรPDCA
การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
การนาผลไปพัฒนาในปีต่อไป
การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
แก่บุคลากรครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง
การให้ความรู้ การจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของแผนกวิชา

ระยะเวลา

ผลผลิต (Output)
- แผนพัฒนาฯ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 63

- รายงานสรุปผล

งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. 63

- รายชื่อผู้เข้าอบรม
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แนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ที่
งาน
วิธีดาเนินงาน
1 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานกิจกรรม - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
ของงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน
11 ประเด็นการประเมิน 26 ประเด็นการ
ประเมินย่อย
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแผนกวิชา
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3 จัดทาแฟ้มประกันคุณภาพภายใน
ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดเก็บเพื่อรองรับการ
ปีการศึกษา 2562
ประเมินภายนอกต่อไป
4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ ประเมินตามรายงานการปฏิบัติงาน SAR แผนก
แผนกวิชา/ตนเอง
วิชา

5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน QA

-

การประชุม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดทีมประเมิน
ออกประเมินตามรายงานการปฏิบัติงานของแผนก

ระยะเวลา
พ.ย. 64
8 มี.ค. 64

ผลผลิต (Output)
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564 (พัฒนา)
รายงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2564

มิ.ย. 64

คาสั่งวิทยาลัยฯ

ก.ค. 64

คาสั่งวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพฯ
งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. – เม.ย. 64

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

ก.ค. – ส.ค. 64

- รายงานประเมินตนเองรายบุคคล
งานประกัน
- สรุปรายงานการประเมินของ
คุณภาพฯ
แผนกวิชา
- SAR ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
- รายงานการประชุม
งานวางแผนและ
- รายงานการประเมินตนเองของรายบุคคล งบประมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

งานประกัน
คุณภาพฯ
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ที่

งาน

6 การตรวจสอบคุณภาพ

-

วิธีดาเนินงาน
วิชา เน้นการประเมิน 3 มิติและวงจรPDCA
การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
การนาผลไปพัฒนาในปีต่อไป
การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
แก่บุคลากรครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง
การให้ความรู้ การจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของแผนกวิชา

ระยะเวลา

ผลผลิต (Output)
- แผนพัฒนาฯ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 64

- รายงานสรุปผล

งานประกัน
คุณภาพฯ

มี.ค. 64

- รายชื่อผู้เข้าอบรม
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โครงสร้างงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวคัมภูวิกา ตะริยะ

-

-

การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพ
สาขางานของวิทยาลัย
คหกรรมการผลิต
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
การจัดการทั่วไป / การจัดการธุรกิจค้าปลีก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจโรงแรม
ออกแบบ / คอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/โปรแกรมเมอร์
การท่องเที่ยว

การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสาขางาน
การจัดระบบบริหารข้อมูล
งานประกันคุณภาพของสาขางาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุถึง
มาตรฐานที่กาหนดโดยการอบรม
ให้ความรู้/เอกสาร/ป้ายนิเทศ
การจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สาขาวิชา/รายบุคคล

งานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้
นางสาวมานิตา ปานดา

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยในรูปคณะกรรมการ
ประจามาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน

การรวบรวมข้อมูลในการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตลอดปีตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนฯ ในรูป
คณะกรรมการประจามาตรฐาน/

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพการศึกษาเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
วิทยาลัยฯ
การนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในวิทยาลัย
เรื่องคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานการประเมินคุณภาพการศึกษา
นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้
นางสาวมานิตา ปานดา
นางสาวดวงตะวัน จันทร์มณี
การทาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ตามมาตรฐานของวิทยาลัย
การจัดทาคู่มือการประเมินตามมาตรฐาน
ของวิทยาลัย
การประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยโดย
หน่วยงานต้นสังกัด ฝ่าย/งาน/แผนกวิชา
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีของ
วิทยาลัย (Self Assessment Report)
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา/
บุคลากร/และสาธารณชน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่น
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2561-2563
1. โครงการที่ 1 จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2561
5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ทุกสถานศึกษา มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด โดย
มีการประเมินคุณภาพการจัดการทุกสามปี จากหน่วยงานภายในต้นสังกัด โดยสถานศึกษามีการจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา และทาการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดทารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษาจัดทาสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
จานวน 1 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน
1
สรุป รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
2
สรุปข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง
3
นาเสนอฝ่ายบริหาร
4
จัดทาตารางเทียบผลการประเมิน
5
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ระยะเวลา
มีนาคม 2562
มีนาคม –เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
4,000

ค่าครุภัณฑ์ รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษาทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา
11.2 สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพใน
ระดับดีมาก

วิธีการประเมิน
หน่วยนับ

เครื่องมือประเมิน
บันทึกรายงาน

คาสั่งแต่งตั้ง

รายงานผลตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
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1. โครงการที่ 2 ให้ความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด โดยพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพให้กับบุคลากรทุกฝ่าย จะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมความตระหนักต่อการดาเนินงานในทุกด้าน
อย่างมีระบบ ระเบียบ
5. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2561
6. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรได้รับความรู้ เข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1
จัดเตรียมข้อมูลการนาเสนอ
ปีการศึกษา 2562
2
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2562
3
ประเมินผล
ปีการศึกษา 2562

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
11.2 ครูและบุคลากรนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ความรู้ ความเข้าใจและผู้เข้าร่วม
เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด

วิธีการประเมิน
ค่าสถิติ

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

ผลการสอบถาม

แบบสอบถาม
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1. โครงการที่ 3

โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการศึกษา นอกจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว สถานศึกษาโดยภาพแผนกวิชา
มีความสาคัญอย่างยิ่งที่เป็นกลไกลสาคัญต่อการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของครูทุก
ท่าน คิด วิเคราะห์วิธีการที่จะให้ศิษย์ประสบผลสาเร็จ จบออกไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
6.2 เพื่อทราบจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงให้มีความเป็นมาตรฐานตามที่ สอศ. กาหนด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ แผนกวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเองครบทุกแผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
7.2 เชิงคุณภาพ แผนกวิชามีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1
ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ
ธันวาคม 2561
2
แผนกวิชาดาเนินการ
มกราคม 2562
3
กาหนดระยะเวลาการส่ง
มีนาคม 2562
4
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะ
เมษายน 2562
5
สรุปรายงาน
เมษายน 2562
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
3,990

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนกวิชามีการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพแผนกวิชา
11.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามสาขาอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนการส่ง
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินตามมาตรฐาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

บันทึกการส่งสรุป

บันทึกข้อความ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แบบตรวจ
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1. โครงการที่ 4

จัดทารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล

2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – เมษายน 2562
5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพนั้น ผู้สอนเป็นบุคคลสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ซึ่งนั่น
หมายถึงการมีคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบโดยเฉพาะด้านผู้เรียนเน้นทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่ไปด้วย
การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตลอดปีของผู้สอนจะทาให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ทราบถึงจุดที่ต้องพัฒนา
6.2 เพื่อเป็นระบบและกลไกการทางานของผู้สอนให้เกิดคุณภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครูทุกคนจัดทารายงานประเมินตนเองส่วนบุคคล
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูทุกคนมีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1
ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารแจ้งครูทุกท่าน
มกราคม 2562
2
กาหนดการส่งรายงาน
มีนาคม 2562
3
สรุปผลการส่งงาน
มีนาคม 2562
4
สรุปผลการประเมิน
เมษายน 2562
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

26

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
11.2 เป็นแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพในตนเอง
11.3 แผนกวิชามีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการทา SAR แผนกวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนผลงาน
เชิงคุณภาพ
ครูผ้สู อนมีการพัฒนาผลการประเมินใน
จุดที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการประเมิน
แบบบันทึก
สรุปผล

เครื่องมือประเมิน
รายงานสรุป
รายงานประเมินตนเองแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 1 จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2562
5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ทุกสถานศึกษา มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด โดย
มีการประเมินคุณภาพการจัดการทุกสามปี จากหน่วยงานภายในต้นสังกัด โดยสถานศึกษามีการจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา และทาการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดทารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษาจัดทาสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
จานวน 1 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน
1
สรุป รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
2
สรุปข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง
3
นาเสนอฝ่ายบริหาร
4
จัดทาตารางเทียบผลการประเมิน
5
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ระยะเวลา
มีนาคม 2563
มีนาคม –เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษาทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา
11.2 สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เชิงปริมาณ
หน่วยนับ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
คาสั่งแต่งตั้ง
สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี
มาก

เครื่องมือประเมิน
บันทึกรายงาน
รายงานผลตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
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1. โครงการที่ 2 อบรมเชิงวิชาการด้านระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด โดยพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพให้กับบุคลากรทุกฝ่าย จะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมความตระหนักต่อการดาเนินงานในทุกด้าน
อย่างมีระบบ ระเบียบ
5. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2562
6. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7
.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาผู้ประสานสิบทิศ
7
.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประสานสิบทิศ ได้รับความรู้ เข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพโดยส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1
จัดเตรียมข้อมูลการนาเสนอ
ปีการศึกษา 2562
2
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2562
3
ประเมินผล
ปีการศึกษา 2562
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
1,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
11.2 ครูและบุคลากรนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ความรู้ ความเข้าใจและผู้เข้าร่วม
เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด

วิธีการประเมิน
ค่าสถิติ

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

ผลการสอบถาม

แบบสอบถาม
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1. โครงการที่ 3

โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการศึกษา นอกจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว สถานศึกษาโดยภาพแผนกวิชา
มีความสาคัญอย่างยิ่งที่เป็นกลไกลสาคัญต่อการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของครูทุก
ท่าน คิด วิเคราะห์วิธีการที่จะให้ศิษย์ประสบผลสาเร็จ จบออกไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
6.2 เพื่อทราบจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงให้มีความเป็นมาตรฐานตามที่ สอศ. กาหนด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ แผนกวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเองครบทุกแผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
7.2 เชิงคุณภาพ แผนกวิชามีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1
ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ
ธันวาคม 2562
2
แผนกวิชาดาเนินการ
มกราคม 2563
3
กาหนดระยะเวลาการส่ง
มีนาคม 2563
4
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะ
เมษายน 2563
5
สรุปรายงาน
เมษายน 2563
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนกวิชามีการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพแผนกวิชา
11.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามสาขาอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนการส่ง
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินตามมาตรฐาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

บันทึกการส่งสรุป

บันทึกข้อความ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แบบตรวจ
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1. โครงการที่ 4

จัดทารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล

2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – เมษายน 2563
5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพนั้น ผู้สอนเป็นบุคคลสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ซึ่งนั่น
หมายถึงการมีคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบโดยเฉพาะด้านผู้เรียนเน้นทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่ไปด้วย
การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตลอดปีของผู้สอนจะทาให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ทราบถึงจุดที่ต้องพัฒนา
6.2 เพื่อเป็นระบบและกลไกการทางานของผู้สอนให้เกิดคุณภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ ครูทุกคนจัดทารายงานประเมินตนเองส่วนบุคคล
7.2 เชิงคุณภาพ ทุกคนมีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1
ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารแจ้งครูทุกท่าน
มกราคม 2563
2
กาหนดการส่งรายงาน
มีนาคม 2563
3
สรุปผลการส่งงาน
มีนาคม 2563
4
สรุปผลการประเมิน
เมษายน 2563
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-
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11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
11.2 เป็นแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพในตนเอง
11.3 แผนกวิชามีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการทา SAR แผนกวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนผลงาน
เชิงคุณภาพ
ครูผ้สู อนมีการพัฒนาผลการประเมินใน
จุดที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการประเมิน
แบบบันทึก
สรุปผล

เครื่องมือประเมิน
รายงานสรุป
รายงานประเมินตนเองแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 5

ประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2562
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นระบบและกลไกที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก
ฝ่าย และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน จะมีส่วนสนับสนุนตลอดจนให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน
การดาเนินงานตามมาตรฐาน / ด้านต่าง ๆ ตัวชี้วัดความสาเร็จได้ นอกเหนือจากการตรวจสอบ ติดตามแล้ว
การได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกย่อมมีความสาคัญ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเตรียมความพร้อมการรับการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2562
6.2 เพื่อจัดทาข้อมูลการนาเสนอตามด้านที่กาหนด
7. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
7.1 การจัดทาบอร์ดเพื่อการนาเสนอผลงานจานวน 6 ด้าน
7.2 การจัดทาเอกสารเพื่อการนาเสนอหลักฐานข้อมูลตามเกณฑ์การตัดสิน
7.3 การจัดบูธแสดงผลงาน กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละแผนกวิชา
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1
สารวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
พฤศจิกายน 2561
2.
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พฤศจิกายน 2561
3
จัดหารูปให้สอดคล้องกับด้านต่าง ๆ
ธันวาคม 2561
4
ประชุมคณะกรรมการ
พฤศจิกายน 2561
5
จัดทาบอร์ดเพื่อการนาเสนอ และเอกสาร
มิถุนายน 2562
6
กาหนดการส่งเอกสารรายงาน แฟ้ม
กรกฏาคม 2562
7
ตรวจสอบข้อมูล
กรกฏาคม 2562
8
การประเมินโดยคณะกรรมการในระดับ อศจ. และระดับภาค พฤศจิกายน – ธันวาคม62
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษาได้รับการประเมินในระดับดีมาก
11.2 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
11.3 ได้ทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องเพิ่มเติม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เอกสารตามด้านที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
การนาเสนอข้อมูลการประเมินใน
แต่ละด้านชัดเจน เข้าใจ และ
สอดคล้องกัน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

การสารวจข้อมูล

แบบประเมินของคณะกรรมการ

ผลการประเมิน

บอร์ดภาพ
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1. โครงการที่ 1 จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2563
5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ทุกสถานศึกษา มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด โดย
มีการประเมินคุณภาพการจัดการทุกสามปี จากหน่วยงานภายในต้นสังกัด โดยสถานศึกษามีการจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา และทาการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดทารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษาจัดทาสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
จานวน 1 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน
1
สรุป รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
2
สรุปข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง
3
นาเสนอฝ่ายบริหาร
4
จัดทาตารางเทียบผลการประเมิน
5
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ระยะเวลา
มีนาคม 2564
มีนาคม –เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์ รวมงบประมาณ
-
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษาทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา
11.2 สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เชิงปริมาณ
หน่วยนับ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
คาสั่งแต่งตั้ง
สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี
มาก

เครื่องมือประเมิน
บันทึกรายงาน
รายงานผลตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

39

1. โครงการที่ 2 ให้ความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด โดยพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพให้กับบุคลากรทุกฝ่าย จะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมความตระหนักต่อการดาเนินงานในทุกด้าน
อย่างมีระบบ ระเบียบ
5. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2563
6. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7
.1 เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
7
.2 เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรได้รับความรู้ เข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1
จัดเตรียมข้อมูลการนาเสนอ
ปีการศึกษา 2563
2
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2563
3
ประเมินผล
ปีการศึกษา 2563
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
11.2 ครูและบุคลากรนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ความรู้ ความเข้าใจและผู้เข้าร่วม
เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด

วิธีการประเมิน
ค่าสถิติ

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม

ผลการสอบถาม

แบบสอบถาม
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1. โครงการที่ 3

โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการศึกษา นอกจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว สถานศึกษาโดยภาพแผนกวิชา
มีความสาคัญอย่างยิ่งที่เป็นกลไกลสาคัญต่อการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของครูทุก
ท่าน คิด วิเคราะห์วิธีการที่จะให้ศิษย์ประสบผลสาเร็จ จบออกไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
6.2 เพื่อทราบจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงให้มีความเป็นมาตรฐานตามที่ สอศ. กาหนด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ แผนกวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเองครบทุกแผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
7.2 เชิงคุณภาพ แผนกวิชามีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1
ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ
ธันวาคม 2563
2
แผนกวิชาดาเนินการ
มกราคม 2564
3
กาหนดระยะเวลาการส่ง
มีนาคม 2564
4
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะ
เมษายน 2564
5
สรุปรายงาน
เมษายน 2564
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนกวิชามีการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพแผนกวิชา
11.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามสาขาอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนการส่ง
เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินตามมาตรฐาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

บันทึกการส่งสรุป

บันทึกข้อความ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แบบตรวจ
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1. โครงการที่ 4

จัดทารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล

2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. สนองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
ประเด็นการประเมินที่ 4.1
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – เมษายน 25634
5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพนั้น ผู้สอนเป็นบุคคลสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ซึ่งนั่น
หมายถึงการมีคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบโดยเฉพาะด้านผู้เรียนเน้นทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่ไปด้วย
การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตลอดปีของผู้สอนจะทาให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ทราบถึงจุดที่ต้องพัฒนา
6.2 เพื่อเป็นระบบและกลไกการทางานของผู้สอนให้เกิดคุณภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ ครูทุกคนจัดทารายงานประเมินตนเองส่วนบุคคล
7.2 เชิงคุณภาพ ครูทุกคนมีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที
แนวทางการดาเนินงาน
1
ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารแจ้งครูทุกท่าน
2
กาหนดการส่งรายงาน
3
สรุปผลการส่งงาน
4
สรุปผลการประเมิน
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา
มกราคม 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-
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11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
11.2 เป็นแนวทางการพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพในตนเอง
11.3 แผนกวิชามีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการทา SAR แผนกวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนผลงาน
เชิงคุณภาพ
ครูผ้สู อนมีการพัฒนาผลการประเมินใน
จุดที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการประเมิน
แบบบันทึก
สรุปผล

เครื่องมือประเมิน
รายงานสรุป
รายงานประเมินตนเองแผนกวิชา
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คณะผู้จัดทา
1. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. นายภานุพันธ์
พันธนิตย์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. นางวันทนา โพธิรัง รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4. นายเริงศักดิ์ เข็มทอง
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
5. นายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
6. นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7. นางสาวมานิตา ปานดา ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8. นางสาวดวงตะวัน จันทร์มณี เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
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แบบสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
2. ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการชานาญการ
 ครูชานาญการ
 ครูเชี่ยวชาญ
 เจ้าหน้าที่
3. หน้าที่การปฏิบัติงาน (นอกเหนือจากการสอน)
 ฝ่ายบริหาร
หัวหน้าแผนกวิชา
ผู้ช่วยงาน
4. อายุงาน
 น้อยกว่า 5 ปี
11-15 ปี
21-25 ปี

 หญิง
 รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
 ครูชานาญการพิเศษ
 ครูพิเศษ
 อื่น ๆ ระบุ..........................
 ปฏิบัติการสอนอย่างเดียว
หัวหน้างาน

5-10 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 25 ปี

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คาชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านด้านระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
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รายการ
ด้านปัจจัย
1. การให้ความรู้ ความใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ทัศนคติต่อระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
4. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
5. การช่วยเหลือสนับสนุนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
6. การรับรู้บทบาทหน้าที่ในการ จัด
การศึกษาของสถานศึกษา
7. การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ด้านกระบวนการ
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
9. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
10. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ต้อง
พัฒนาของสถานศึกษา
11. การกาหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา
12. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

48

รายการ
ด้านกระบวนการ (ต่อ)
13. ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์
พันธกิจกลยุทธ์
14. การเขียนโครงการสอดคล้องกับกล
ยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
15. ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
16. มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
17. มีผลการปฏิบัติงานและการนิเทศ
กากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
18. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทุกฝ่าย
ในการดาเนินงาน
19. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประกอบด้วย
ตัวแทนสถานประกอบการ ชุมชน
และนักเรียน นักศึกษา
20. การกาหนดระยะเวลา /
ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินตามมาตรฐาน/ประเด็น
การประเมิน
21. มีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
22. การสรุปรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
23. มีส่วนร่วมในการเขียนรายงาน
ประเมินของตนเองของแผนกวิชา

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด
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รายการ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

ด้านกระบวนการ (ต่อ)
24. มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ฝ่าย/ แผนกวิชา/ งาน
25. การนาผลการประเมินไปกาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาปีต่อไป
26. การนาเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
27. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
28. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับภารกิจใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
29. การกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
30. การตรวจสอบ ติดตามระบบ ประกัน
คุณภาพภายในการประเมินโดยต้น
สังกัด

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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แบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561-2563
ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จุดประสงค์
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561-2563 ของงานประกันคุณภาพฯ
2. เพื่อนาผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของงานประกันคุณภาพ
คาชี้แจง
1. แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิผลของแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พ.ศ.
2561-2563ของงานประกันคุณภาพฯ
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
1 หมายถึง น้อยที่สุด
2 หมายถึง น้อย
3 หมายถึง ปานกลาง
4 หมายถึง มาก
5 หมายถึง มากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
1. ตาแหน่งหน้าที่
 ผู้บริหาร
 หัวหน้าแผนกวิชา
 หัวหน้างาน
 ผู้ช่วยงานหัวหน้างาน
 เจ้าหน้าที่ประจางาน  อืน่ ๆ..................................
2. เพศ
 ชาย
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่า ป.ตรี
 ป.โท

 หญิง

 ป.ตรี
 สูงกว่า ป.โท
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ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561– 2563ของงานประกันคุณภาพฯ
มาก
ที่สุด
(5)

ประเด็นการประเมิน

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

น้อย
ที่สุด
(1)

ด้านปัจจัยนาเข้า
1. ความเหมาะสมของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ของแผนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
2. ความสอดคล้องกันของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ของแผนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
3. ความเหมาะสมในการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพระบบประกัน
คุณภาพ
4. ความเหมาะสมและสอดคล้องกันของตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพระบบ
ประกัน
5. ความเหมาะสมและสอดคล้องกันของโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบ
ประกัน
6. เป็นแผนที่มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้พัฒนาระบบประกันคุณภาพได้
ด้านกระบวนการ
7. มีแผนการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน เกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพ
8. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
9. กาหนดผู้รับผิดชอบ รวมทั้งหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนา
10. มีการนาผลการประเมินนาเสนอฝ่ายบริหาร
ด้านผลลัพธ์
11. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการนาผลการประเมิน มาปรับปรุงและแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน
12. ผลการพัฒนาทาให้นักเรียน นักศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กร
ภายนอก
13. ผลการพัฒนาทาให้วิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กร
ภายนอก
14. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับใด
15. ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษามีความเหมาะสม

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน

