
 

 

 

3.3 ดานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 คําอธิบาย 

 ผูบริหารสถานศึกษาไดจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จัดใหมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2562 ประกอบดวยการประเมิน

คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 

 การประเมิน 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา         

ที่มุงคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจําป 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน     

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

4. สถานศึกษาไดดําเนินการจัดทําระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาห (Agenda) 

5. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

การตรวจสอบขอมูล 

1. มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2. การมีสวนรวมของครูและบุคลากรในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      

และแผนปฎิบัติการประจําป 

3. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

4. มีการติดตามการสงงาน ในแตละสัปดาห (Agenda) 

5. ดําเนินการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นาวสาวพรชนก  อุดทา 

 



 

 

 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1. ดร.ธนภัทร       มั่นคง 

  2. นายเอกชัย   ใจเมคา 

  3. นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล  

สรุปผลตามรายการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

ม ี 

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

และแผนปฎิบัติการประจําป 

ม ี

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ม ี

4. สถานศึกษาไดดําเนินการจัดทําระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาห 

(Agenda) 

ม ี

5. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน ม ี

  

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 3.3 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

 

ผลสัมฤทธิ์  

          เชิงปริมาณ: รอยละของครูและบุคลากรทีมี่สวนรวมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยนําวงจรบริหารงาน      

เชิงคุณภาพ (PDCA) มาใชในการพัฒนา กระบวนการปฎิบัติงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอยางเปนระบบ        

ซึ่งนอกจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานในการประกัน

คุณภาพการศึกษาแลว การมีสวนรวมของอาจารยบุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีสวนสนับสนุนใหการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจบรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

ดวย 

1. สถานศึกษาไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมกับทุกสวน            

ตั้งแต ผูบริหารครู บุคลากร ผูเรียน  ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

      ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู   



 

 

   ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

   ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค   

ประเด็นที่1.4 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณสาขาวิชาชีพ 

(เพ่ิมเติม) 

  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศกึษา  

   ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา   

   ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ  

   ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  

   ประเด็นที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

  มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

   ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563  และแผนปฎิบัติการ

ประจําป 2562 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และเพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของ

สถานศึกษา  ประกอบดวย 

  พันธกิจที่ 1 สงเสริมใหผูเรียน มีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตางๆ 

ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียนเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

   กลยุทธที่ 1   สรางศักยภาพผูเรียน มีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี       

และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียนเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

    พันธกิจที่ 2 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที ่21 

     กลยุทธที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที ่21    

  พันธกิจที่ 3 สงเสริมใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญา        

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธที่ 3 สรางรากฐานใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี ความสุขตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

พันธกิจที ่4 สงเสริมใหผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  

  กลยุทธที่ 4 สรางกลไก การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ด ี

พันธกิจที ่5 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

กลยุทธที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    



 

 

พันธกิจท่ี 6 สนับสนุนงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ  

อยางเต็มศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ดานจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม 

ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ  

    พันธกิจที ่7 สงเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด  

กลยุทธที่ 7 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญของหนวยงาน      

ตนสังกัด 

พันธกิจที่ 8 สงเสริมการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศในการจัดการศกึษา เพ่ือเปนสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธที่ 8 พัฒนาความเขมแข็งการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ         

ทั้ง ในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเปนสังคมแหงการเรียนรู 

พันธกิจที่ 9  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย           

ที่สามารถนําไปใชประโยชนและเผยแพรสูสารณชน 

   กลยุทธที่ 9 สรางความเปนเลิศการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย      

ที่สามารถนําไปใชประโยชนและเผยแพรสูสารณชน   

  พันธกิจที ่10  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคณุลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณสาขาวิชาชีพตรงตามความ 

ตองการของสถานประกอบการ  

   กลยุทธที่ 10  สรางศักยภาพใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณสาขาวิชาชีพ

ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ   

3. วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน         

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

4. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาห (Agenda)  

5. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ สรุปรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

6. รอยละครูและบุคลากรที่มีสวนรวม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคาคะแนน         

อยูที่รอยละ 96.75 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางสรุปผล การมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร 

ลําดับ ประเด็นการดําเนินการ 
จํานวนครูและ

บุคลากร 

จํานวนครูและ

บุคลากรที่เขารวม 
คิดเปนรอยละ 

1 ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       

ปการศึกษา 2562  

**ผูเขารวมประชุม (ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร 

หัวหนาแผนก/สวนงาน) 

16 15 93.75 

2 การอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2562 

86 86 100 

3 สรุปงานประกันคุณภาพ ป 2562 86 83 96.51 

คาเฉลี่ยรวม 96.75 

 

เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินการมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบคุลากร 

1. สถานศึกษาไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมกับทุกสวน            

ตั้งแต ผูบริหารครู บุคลากร ผูเรียนประกอบดวย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น  

2. ผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. สวนงานประกันคุณภาพดําเนินการจัดทํา ระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาห (Agenda)           

1 ครั้ง/สัปดาห 

4. สถานศึกษาจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน   

ตารางสรุปผล การมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ขอท่ี หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 

มีความรูความเขาใจการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  และจัดทํ าแผนพัฒนาการจั ดการศึกษา         

ตามวัตถุประสงคการประกันคณุภาพการศึกษา 

4.58 มากที่สุด 

2 

ครูบุคลากรมีสวนรวมดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาการ         

จัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฎิบัติการประจําป     

ในการประกันคณุภาพและทํางานเปนทีม 

4.64 มากที่สุด 

3 
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพรวมกัน กําหนดนโยบายอยาง

เปนระบบและชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
4.63 มากที่สุด 



 

 

การศึ กษาและจั ด ให มี ก า รป ระ เ มิ นคุณภาพภาย ใน            

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

4 
ระบบการติดตามการสงงานในแตละสัปดาห (Agenda)      

ชวยให พัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
4.59 มากที่สุด 

5 
การประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกป

การศกึษา 
4.61 มากที่สุด 

รวม  4.61 มากที่สุด 

 

5. ผลการประเมิน การมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากร  มีผลการประเมิน     

อยูในระดับคุณภาพ มากที่สุด มีคาคะแนนที่ 4.61  

ผลสะทอน: องคภายนอกใหการยอมรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผูอํานวยการ รวมประชุมคณะกรรมการ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563 ณ หองประชุม

สมาคมฯ กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 

 

2. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผูอํานวยการ ประชุมพิจารณาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพการ

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและกีฬา ของสถานศึกษาอาชีวศกึษาเอกชน ระดับชาติ ประจําป 2562  

ในวันที่  16 ธ.ค 2562 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา กรุงเทพมหานคร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ดร.ธนภัทร มั่งคง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม ใหเกียรติพูดประสบการณการ

ทําโครงการ Fin.ดี We Can Do Season 1 และสรางแรงบันดาลใจใหกับคณะครูท่ีเขาอบรม ToolKit การสอนฯ        

ณ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม ประชุมผูบริหารอาชีวศกึษา

เอกชนท่ัวประเทศ โดยเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรท จ.ปทุมธานี  

วันที1่8 กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผูอํานวยการ เขารับการอบรมเพ่ือคัดเลือกเปนผูประเมินภายนอก สมศ.ดานอาชีวศึกษา รุนที่ 1 

ระหวางวันที่ 21-23 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. ดร.ธนภัทร มั่นคง ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดรับคัดเลือกเปนประธานกรรมการกลุม   

ที่ 28 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระหวางวันที่  

17-21 มิ.ย.2562 ณ Sea Breeze Jomtien Resort 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. ไดรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด ประจําปการศกึษา 2561 

โดยมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา เปนอันดับที่ 2 ของประเทศ ดานอาชีวศึกษาดวย

คะแนน 97.97 ระดับยอดเยี่ยม 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

8. เปนสถานศึกษาแกนนําในโครงการ 1 ชวย 9 รุนท่ี 1 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องคการมหาชน) 

 

 

 

จุดเดน 

1. มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. มีกา รจั ดทํ าแผนพัฒนาสถานศึ กษาโดยการมี ส วน ร วมของผู บ ริ ห า ร  ครู และบุ คลากรทุ กฝ าย                         

ในสถานศึกษาและผูเรียน  

3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการ

ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีตองใชอยางชัดเจนโดยเนนการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

4. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป มีวิธีดําเนินการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ

ภายในวิทยาลัยฯ 

5. มีการจัดทํารายงาน และนําเสนอขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเผยแพร

อยางตอเนื่อง 

จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บเอกสารและขอมูลใหเปนระบบและ

สามารถเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ 

2. การสงเสริมใหอาจารยนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอนได 

3. อาจารยและบุคลากรยังขาดความรูความเขาใจของระบบงานประกันคุณภาพ   



 

 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. การสรางเครื่องมือ เพื่อปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยการจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา อ่ืนๆ รวมทั้งควรจัดใหมีการอํานวย

ความสะดวกในการรวบรวมขอมูลจากสวนกลาง เนื่องจากแตละแผนกมีภาระงานคอนขางมาก และควรมีการสื่อสาร

ระหวางแผนก เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ควรสรางการมีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษา โดยสงเสริมบทบาทของอาจารยและบุคลากร      

นําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยมากขึ้น  

3. ควรมีการจัดการอบรมเรื่อง งานประกันคุณภาพการศกึษากอนเปดภาคเรียนในแตละปการศึกษาเพื่อที่ครู

และบุคลากร จะไดมีความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพมากขึ้น 

 

 

 

 


