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7. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี
7.1 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา
7.2 ส่งเสริ มให้เกิดบุคลากรด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.3 มุ่งให้แผนกวิชาภายในวิทยาลัยใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพให้เป็ น
ส่ วนหนึ งของการบริ หารงาน
7.4 มุ่งให้แผนกวิชาให้ความสําคั ญกับการประกันคุณภาพและส่ งเสริ มครู – บุคลากรและ
นักศึกษาให้มีความรู ้เรืองการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ผู ้ บริ หาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการนักเรี ยน นักศึกษา ร้อยละ 80 รับรู ้ท ํ าความ
เข้ าใจและให้ความร่ วมมือในการดําเนินงานตามนโยบายสําคั ญขององค์กรอันประกอบด้วยการควบคุม
ภายในการประกันคุณภาพการศึกษาทั งระบบการจัดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ก ารจัดการความรู ้และนํา
นโยบายดังกล่าวสู่ ก ารปฏิ บ ัติงานทีรับผิดชอบของตนเองให้ได้ต ามมาตรฐานทั งด้า นประสิ ทธิ ภาพ
(Efficiency) และประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
2. ผู ้ บริ หาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการนักเรี ยน นักศึกษาร้อยละ 80 ปฏิบัติงานที
รับผิดชอบให้บรรลุเป้ าหมายตามกรอบของแผนงานทีกําหนดใช้กระบวนการขั นตอนและวิธีการของ
แผนเป็ นเครื องมือสํา คัญในการบริ หารจัด การสามารถวางแผนปฏิบ ัติก ารและนํา แผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบ ัติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ผู ้ บริ หาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการนักเรี ยน นักศึกษาร้อยละ 80 วางแผน
พั ฒนางานและพั ฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย(Internal Performance Agreement) องค์กรอย่างเป็ น
ระบบ
เป้ าหมาย
การพัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาให้มีคุ ณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ทีกํา หนดของ
หน่วยงานต้ นสังกัดและของสถานศึกษา โดยกําหนดแนวทางในการบรรลุเป้ าหมายของ 7 มาตรฐาน 43
ตั วบ่งชี มีค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ2 (พอใช้) กําหนดเกณฑ์ดังนี
ดี=ค่าระดับคะแนน 3, พอใช้=ค่าระดับคะแนน 2, ปรับปรุ ง=ค่าระดับคะแนน 1
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ทั งหมดมีค่าเฉลียรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของการปฏิบ ั ติงานตรงตามเป้ าหมาย ประกอบไป
ด้วย 7 ประการดังนี
1. การประกันคุณภาพ ผู ้ เรี ยนและผู ้ สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
1.1 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ทีกํ าหนดตามชั นปี
1.2 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
1.3 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบ ั ติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
1.4 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมีท ั กษะในการสื อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและ
การสนทนา ทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.5 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมีความสามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีทีจําเป็ นในการศึกษา
ค้ นคว้ าและปฏิบ ั ติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
1.6 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีมีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพ
ทีเหมาะสม และมีมนุ ษย์ สัมพั นธ์ทีดี
1.7 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จ
การศึกษา ตามหลักสู ตร ปวช.
1.8 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตร ปวส.
1.9 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จการศึกษาหลักสู ตร ปวช. ทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.10 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จการศึกษาหลักสู ตร ปวส. ทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.11 ร้อยละของผู ้ สําเร็ จการศึกษาทีได้งานทํ าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมีต่อคุณลั กษณะทีพึงประสงค์ของ
ผู ้ สําเร็จการศึกษา
2. การประกันคุณภาพหลั กสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
2.1 ร้อยละหลั กสู ตรฐานสมรรถนะทีมีคุณภาพ
2.2 ร้อยละของแผนการจั ดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
2.3 ระดับความพึงพอใจของผู ้ เรี ยนต่อคุณภาพการสอนของผู ้ สอน
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2.4 ร้อยละของงบประมาณทีสถานศึกษาจัดซื อวั สดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
2.5 ร้อยละระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
2.6 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน พื นทีฝึ กปฏิบ ั ติงานเหมาะสมกับวิชาทีเรี ยน มีบรรยากาศทีเอื อต่อการเรี ยนรู ้
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์ วิทยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาทีเรี ยนมี
บรรยากาศทีเอื อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภัณฑ์และอุปกรณ์
2.9 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ งอํานวยความ
สะดวกทีเอื อต่อ การเรี ยนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน
2.10 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีได้รับการพั ฒนาตามหน้า ทีทีรับผิดชอบ
2.11 จํานวนครั งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.12 จํานวนสถานประกอบการทีมีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ
2.13 จํานวนคน-ชั วโมง ของผู้เชียวชาญ ผู ้ ทรงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ น ทีมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาผู ้ เรี ยน
2.14 อัตราส่ วนของผู ้ สอนประจําทีมีคุณวุฒิด ้านวิชาชีพต่อผู ้ เรี ยนในแต่ละสาขาวิชา
2.15 อัตราส่ วนของผู ้ สอนประจําต่อผู ้ เรี ยน
3. การประกันคุณภาพกิจกรรมผู ้ เรี ยน
3.1 จํานวนครั งของการจัดให้ผู ้ เรียนพบครู ทีปรึ กษา
3.2 จํานวนครั งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้ก ับผู ้ เรี ยน
3.3 ร้อยละของผู ้ เรี ยนทีออกกลางคั นเมือเทียบกับแรกเข้ า
3.4 จํานวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ รวมทั งด้านบุคลิกภาพและมนุ ษย์ สัมพั นธ์
3.5 จํานวนครั งและประเภทของกิจกรรมทีส่ งเสริ มการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํ านุบ ํ ารุ งศิลปวัฒนธรรม
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4. การประกันคุณภาพการบริการวิชาชีพสู่สังคม
4.1 จํานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/โครงการทีให้บริการวิชาชีพ และฝึ กทั กษะ
วิชาชีพ

4.2 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการทีให้บริการวิชาชีพ และฝึ ก
ทั กษะวิชาชีพต่องบดํ าเนินการ
5. การประกันคุณภาพ นวัตกรรมและการวิจ ัย
5.1 จํานวนนวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
5.2 จํานวนนวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ทีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อ
ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
5.3 ร้อยละของงบประมาณทีใช้ในการสร้าง พั ฒนา และเผยแพร่ นวั ตกรรม สิ งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานต่องบดํ าเนินการ
5.4 จํานวนครั งและช่องทางการเผยแพร่ข ้ อมูลข่าวสารเกียวกับนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์
งานวิจัยและโครงงาน
6. ภาวะผู ้ นําและการจัดการคือการประกั นคุณภาพทีกํ าหนดขึ นเพือเป็ นการขยายความ
มาตรฐานที 6 ทีว่าด้ วยเรือง
6.1 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผู ้ บริ หารทีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี
ส่ วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้
6.2 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา ทีสามารถปฏิบ ั ติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 ระดับคุณภาพของการจั ดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
7. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่อให้เกิดการพั ฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนือง
7.2 ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 7 ยุทธศาสตร์ด้ านการพั ฒนาด้ านการประกันคุณภาพ
กลยุทธ์
7.1 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการ

เป้ าประสงค์

เป็ นหน่วยงานทีมี ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพที เป็ นส่ วนหนึ งของการ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
บริ หารงาน
7.2 ส่ งเสริ มให้เกิ ดบุคลากรด้านการ
1. เป็ นหน่วยงานทีมี บุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ
และบุคลากรทุกคนมีความตระหนัก
เรื องการประกั นคุณภาพ
2. โครงการทัศนศึ กษาดูงานการประกัน
คุณภาพ
7.3 มุ่งให้ทุกแผนกวิชาภายในวิทยาลั ยใช้ 1. จั ดทํ านโยบาย แผนงาน และ
ระบบและกลไกในการประกั นคุณภาพให้ แผนปฏิ บั ติการให้ครบทุกแผนกวิชา
เป็ นส่ วนหนึ งของการบริ หารงาน
2. จั ดทํ าโครงสร้างการบริ หารงานของ
หน่วยงานตามมาตรฐานตัวชี วั ด

ตัวชีวั ดความสํ าเร็จของเป้ าประสงค์

เป้ าหมาย (Target)
2552 2553 2554

2555

วิทยาลั ยมีการจัดทํารายงาน
ผลการประเมิ นตนเองของสถานศึกษา









บุคลากรมีความรู้ด ้านการประกั นคุณภาพ
เพิ มขึ น









ร้อยละ ร้อยละ
80
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

















ร้อยละความพึงพอใจของผู ้ เข้าร่ วม
โครงการ/กิจกรรม
มีนโยบาย แผนงาน และกิ จกรรม/โครงการ
ของแผนกวิชาเกียวกับการประกั นคุณภาพ
การศึ กษา
มีโครงสร้างการบริ หารงานครบทุก
หน่ วยงานตามมาตรฐานตัวชี วั ดและ
ปรับเปลี ยนตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์

แผนกลยุทธ์ว ิ ทยาลัยการอาชีพหนองแค (พ.ศ. 2552 - 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 7 (ต่ อ) ยุทธศาสตร์ด้านการพั ฒนาด้านการประกันคุณภาพ

กลยุทธ์

7.4 มุ่งให้หน่วยงานย่อยให้ความสําคัญ
กั บการประกันคุณภาพ และส่ งเสริ ม
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึ กษาให้มี
ความรู ้เรื องการประกั นคุณภาพ

เป้ าหมาย (Target)
2552
2553

เป้ าประสงค์

ตัวชี วัดความสํ าเร็ จของเป้ าประสงค์

3. จั ดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในให้ครบทุกแผนกวิชา
4. โครงการอบรมจั ดทํ าคู่มือแนวทาง
ปฏิ บั ติทีดี ในการเขียน SAR และแผน
ประกันคุณภาพ
1. โครงการอบรมประกั นคุณภาพ
นักศึกษา

มีการประเมินคุณภาพภายในของทุกแผนก 
วิชา อย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั ง
ร้อยละความพึงพอใจของผู ้ เข้าร่ วม
ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม
80
ร้อยละของจํานวนนักศึ กษาทีเข้าร่ วม
โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย

ร้อยละ
80

2554

2555







ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

