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วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 
    ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ :  นางปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์ 
    ต าแหน่ง :  พนักงานราชการ, หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    โทรสาร :  035-440479  โทรศัพท์ : 035-440479   
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 092-6131555 
    E-mail: Pinsiace123@gmail.com 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
๓. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
    

ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด         
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับ
ประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

 การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของสถานศึกษาในการเขียนรายงานต้องสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็ จที่เกิดขึ้นตามบริบทของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือให้มีความชัดเจนในการจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพแนวใหม่  
๔.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

๑.  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลของ        
๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน และการท าข้อมูลการประกันคุณภาพระดับสาขางาน  
 ๒.  เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในที่ถูกต้องให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา
และให้มีการด าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
 ๓.  เพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นระบบที่เข้มแข็งน าไปสู่การพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
๕. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน  ๕7  คน 
๖. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

1. การจัดท ารายงานการประเมินภายในตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 
2. การจัดท าแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

๗. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จ านวน…...คน (ใคร) จ านวน......แห่งใด (ท่ีใด) 
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7.1 เชิงปริมาณ 
คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน ๕7 คน มีส่วนร่วมในการในการจัดระบบการประกัน

คุณภาพและจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา ตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๑๐๐ 
7.2 เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในพร้อมจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา 

เป็นไปตามระบบ และเกิดผลส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๘. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/การประกนัคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม  ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล    ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี

8.1.2 เงื่อนไข     ความรู้       คุณธรรม  
  

8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ข้อ 2 พัฒนาปริมาณและคณุภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน  อาชีวศึกษา 
8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาของครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

ข้อ ๑ : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ 
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษา ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่คูณภาพการศึกษาและส่งผลให้นักศึกษา             
มีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอก โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน (สมศ.)) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา 
        พันธกิจที่ 4 ยกระดับคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
        กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 
        พันธกิจที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 
8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๑ คุณลักษณะของผู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพการศึกษา (ใช้การ

ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ ๓    การบริหารจัดการ 

ด้านที่ ๕    บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
๙. พื้นที่ / สถานที่ด าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
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๑๐. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
โดยตรง :  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 
โดยอ้อม :  ได้ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน เพ่ือน าไปพัฒนาในปีต่อไป  

๑๑. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ๕7  คน 

เชิงคณุภาพ 1.การจัดท ารายงานการประเมินภายในตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 
2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2 เล่ม 

เชิงเวลา เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

3 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000บาท 
 

๑๒. สรุปขัน้ตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

 
ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. เสนอโครงการ/ขอ
อนุมัติโครงการ 

             

2. แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

             

4.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

             

 

13.หมวดเงินที่ใช้  งบรายจ่ายอ่ืน  
   งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน    เงินรายไดส้ถานศึกษาฯ    งบรายจ่ายอ่ืน ๆ      
 13.1 ค่าใช้สอย  10,000  บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน  7,000   บาท 
 13.3 ค่าวัสด ุ  3,000   บาท 
 13.4 อ่ืนๆ ครุภัณฑ์           -   บาท 
    รวมทั้งสิ้น       20,000        บาท 
 

14 วิธีการติดตามและประเมินผล (ต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
  การสังเกต   การสัมภาษณ์    แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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