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7. ด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยมีกลยุทธ์ดังนี 

7.1 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7.2 ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.3  มุ่งใหแ้ผนกวิชาภายในวิทยาลัยใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพให้เป็น 

ส่วนหนึงของการบริหารงาน 

7.4  มุ่งให้แผนกวิชาให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ และส่งเสริมครู – บุคลากรและ 

นักศึกษาให้มีความรู้เรืองการประกันคุณภาพ 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ผู ้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 รับรู้ทําความ 

เข้าใจและใหค้วามร่วมมือในการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญขององค์กรอันประกอบด้วยการควบคุม

ภายในการประกันคุณภาพการศึกษาทั งระบบการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้การจัดการความรู้และนํา

นโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติงานทีรับผิดชอบของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานทั งด้านประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) 

2. ผู ้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ปฏิบัติงานที 

รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของแผนงานทีกําหนดใช้กระบวนการขั นตอนและวิธีการของ

แผนเป็นเครืองมือสําคัญในการบริหารจัดการสามารถวางแผนปฏิบัติการและนําแผนกลยทุธ์สู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ผู ้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 วางแผน 

พัฒนางานและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (Internal Performance Agreement) องค์กรอย่างเป็น

ระบบ 

 

เป้าหมาย 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ทีกําหนดของ

หน่วยงานต้นสังกัดและของสถานศึกษา  โดยกําหนดแนวทางในการบรรลุเป้าหมายของ 7 มาตรฐาน 43 

ตัวบ่งชี มีค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 2 (พอใช)้ กําหนดเกณฑ์ดังนี 

 ดี=ค่าระดับคะแนน 3, พอใช=้ค่าระดับคะแนน 2, ปรับปรุง=ค่าระดับคะแนน 1  
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ทั งหมดมีค่าเฉลียรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย ประกอบไป

ด้วย 7 ประการดังนี 

1. การประกันคุณภาพ ผู ้ เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

1.1 ร้อยละของผู ้ เรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนตามเกณฑ์ทีก ําหนดตามชั นปี 

1.2 ร้อยละของผู ้ เรียนทีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้  

1.3 ร้อยละของผู ้ เรียนทีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

มาใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

1.4 ร้อยละของผู ้ เรียนทีมีทักษะในการสือสาร ด้านการฟัง   การอ่าน การเขียนและ 

การสนทนา ทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

1.5  ร้อยละของผู ้ เรียนทีมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีทีจําเป็นในการศึกษา 

ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

1.6  ร้อยละของผู ้ เรียนทีมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพ 

ทีเหมาะสม  และมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี 

1.7 ร้อยละของผู ้สําเร็จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ 

การศึกษา  ตามหลักสูตร ปวช.  

1.8 ร้อยละของผู ้สําเร็จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตร ปวส. 

1.9  ร้อยละของผู ้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.10  ร้อยละของผู ้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวส. ทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.11 ร้อยละของผู ้สําเร็จการศึกษาทีได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ 

อิสระ  และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

1.12   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมีต่อคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของ 

ผู ้สําเร็จการศึกษา 

2. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

2.1  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะทีมีคุณภาพ 

2.2  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

2.3  ระดับความพึงพอใจของผู ้ เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู ้สอน 
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2.4  ร้อยละของงบประมาณทีสถานศึกษาจัดซือว ัสดุฝึก  อุปกรณ์  สําหรับการจัดการ 

เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

2.5 ร้อยละระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

2.6 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ ห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พืนทีฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาทีเรียน มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด  

2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาทีเรียนมี 

บรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด  

2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์  

2.9  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิงอํานวยความ 

สะดวกทีเอือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน 

     2.10  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีได้รับการพัฒนาตามหน้าทีทีรับผิดชอบ 

               2.11  จํานวนครั งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  ทั งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

          2.12  จ ํานวนสถานประกอบการทีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคีและระบบปกติ 

2.13   จ ํานวนคน-ชั วโมง ของผู ้เชียวชาญ  ผู ้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิน ทีมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาผู ้ เรียน 

2.14   อัตราส่วนของผู ้สอนประจําทีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู ้ เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

2.15   อัตราส่วนของผู ้สอนประจําต่อผู ้ เรียน 

3. การประกันคุณภาพกิจกรรมผู ้ เรียน 

3.1 จํานวนครั งของการจัดให้ผู ้ เรียนพบครูทีปรึกษา 

3.2  จํานวนครั งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู ้ เรียน 

3.3 ร้อยละของผู ้ เรียนทีออกกลางคันเมือเทียบกับแรกเข้า 

3.4 จํานวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม   

ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ  รวมทั งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

3.5 จํานวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่งเสริมการอนุรักษ์สิงแวดล้อม  ว ัฒนธรรม   

ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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4. การประกันคุณภาพการบริการวิชาชีพสู่สังคม 

4.1  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการทีให้บริการวิชาชีพ  และฝึกทักษะ 

วิชาชีพ 

4.2 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการทีให้บริการวิชาชีพ  และฝึก 

ทักษะวิชาชีพต่องบดําเนินการ 

5. การประกันคุณภาพ นวตักรรมและการวิจัย 

5.1 จํานวนนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 

5.2 จํานวนนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน  ทีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ 

ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 

5.3 ร้อยละของงบประมาณทีใช้ในการสร้าง พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม สิงประดิษฐ์  

งานวิจัย และโครงงานต่องบดําเนินการ 

5.4 จํานวนครั งและช่องทางการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารเกียวกับนวัตกรรม สิงประดิษฐ์  

งานวิจัยและโครงงาน 

6. ภาวะผู ้นําและการจัดการ คือการประกันคุณภาพทีกําหนดขึ นเพือเป็นการขยายความ  

มาตรฐานที 6 ทีว่าด้วยเรือง 

6.1 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารทสีอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี   

ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได ้

     6.2  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา ทีสามารถปฏิบั ติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

     6.3 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

7.  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

     7.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา 

อย่างต่อเนือง 

     7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย (Target) 

2552 2553 2554 2555 

7.1  สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 

เป็นหน่วยงานทีมีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพทีเป็นส่วนหนึ งของการ

บริหารงาน 

วิทยาลัยมีการจัดทํารายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     

7.2 ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. เป็นหน่วยงานทีมีบุคลากรด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ

และบุคลากรทุกคนมีความตระหนัก

เรืองการประกันคุณภาพ 

บุคลากรมีความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

เพิมขึ น     

 2. โครงการทัศนศึกษาดูงานการประกัน

คุณภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

7.3  มุ่งให้ทุกแผนกวิชาภายในวิทยาลัยใช้

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพให้

เป็นส่วนหนึงของการบริหารงาน 

1. จัดทํานโยบาย แผนงาน และ

แผนปฏิบัติการใหค้รบทุกแผนกวิชา 

มีนโยบาย แผนงาน และกิจกรรม/โครงการ

ของแผนกวิชาเกียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

    

 2. จัดทําโครงสร้างการบริหารงานของ

หน่วยงานตามมาตรฐานตัวชีว ัด 

มีโครงสร้างการบริหารงานครบทุก

หน่วยงานตามมาตรฐานตัวชี วัดและ

ปรับเปลียนตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์ 

 

 

    

 



                                         แผนกลยุทธว์ ิทยาลัยการอาชีพหนองแค (พ.ศ. 2552 - 2555) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 7 (ต่อ) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย (Target) 

2552 2553 2554 2555 

 3. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในให้ครบทุกแผนกวิชา 

มีการประเมินคุณภาพภายในของทุกแผนก

วิชา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั ง 
    

 4. โครงการอบรมจัดทําคู่มือแนวทาง

ปฏิบัติทีดีในการเขียน SAR และแผน

ประกันคุณภาพ  

ร้อยละความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

7.4  มุ่งให้หน่วยงานย่อยให้ความสําคัญ

กับการประกนัคุณภาพ และส่งเสริม

คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มี

ความรู้เรืองการประกันคุณภาพ 

1. โครงการอบรมประกันคุณภาพ

นักศึกษา 

ร้อยละของจํานวนนักศึกษาทีเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

 

 

 

 

 

 

 


